
العدد العدد 62

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية 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 13 صفر عام  صفر عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 25 نوفمبر  نوفمبر سنة سنة 2015 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
مرسـوم رئاسي رقم 15-296 مؤرّخ في 4 صفـر عام 1437 اHوافق 16 نـوفمـبر سـنة r2015 يتـضمن إحـداث باب وحتـويل اعـتـماد
إلى ميزانية تسيير وزارة االتصال..................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-297 مـؤرخ في 6 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمن نـقل اعــتـمـاد في مـيـزانـية
تسيير مصالح الوزير األول............................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 اHوافـق 25 أكتوبر سنة r2015 يتضمّنان  إنهاء مهام قضاة...................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1437 اHـوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــتــضــمّن  إنــهــاء مــهــام رئــيس الــقــسم اإلداري
باحملكمة العليا................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمّـن  تـعيـY مـفـتـش بـاHـفتـشـيـة الـعـامـة في
وزارة العدل..................................................................................................................................................

مــرســوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 11 مــحــرّم عــام 1437 الـــمــوافـق 25 أكــــتــوبــر ســنــة r2015 يــتــضــمـّن  تــعــيــيـن نـــائــبــة مــديــر
بوزارة العدل.................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محـرّم عام 1437 اHوافق 25 أكـتـوبر سـنة r2015 يتـضمّن  تـعيـY نائبـة مديـر في اHديـرية الـعامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل......................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 تتضمّن التّعيـY باحملكمـة العليا...................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 اHوافق 25 أكتوبر سنة r2015 يتضمّن التّعيY �جلس قضـاء تندوف.............

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 محـرّم عام 1437 اHوافق 25 أكـتـوبر سـنة r2015 يـتضـمّن تـعيـY الـنائب الـعامّ لـدى مـجلس قـضاء
النعامة.........................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 اHوافق 25 أكتوبر سنة r2015 يتضمّن  التّعيY باحملكمة اإلدارية بالنعامة.......

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1437 اHـوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــتــضـمّـن  تـعــيــY مــديــرة الــوقــايــة واالتــصـال
بالديوان الوطني Hكافحة اخملدرات وإدمانها......................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 محـرّم عام 1437 اHـوافق 25 أكـتـوبر سـنة r2015 يتـضـمّن  تعـيـY نائـبـة مديـر بـالديـوان الـوطني
Hكافحة اخملدرات وإدمانها................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 17 نــوفـمــبـر ســنـة r2015 يــتـضــمّن تــعـيــY أعـضــاء في مـجــلس إدارة بـنك
اجلزائر.........................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 ربــيع األول عــام 1436 اHـوافق 30  ديـســمــبــر ســنــة r2014 يــتـضــمّـن  تـعــيـY األمــY الـعــام لـوزارة
األشغال العمومية..........................................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قـرار مؤرخ في 24 شـوال عام 1436 اHوافق 9 غشـت سنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرخ في 15 شعـبان عـام 1436 اHوافق 3 يونـيو
سـنة 2015 الـذي يحـدد الـقـائـمـة االسمـيـة ألعـضـاء مـجـلس إدارة اHركـز الـوطـني لـلـدراسـات والبـحث في احلـركـة الـوطـنـية
وثورة أول نوفمبر سنة 1954..........................................................................................................................
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وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار مـؤرّخ في 26  مـحـرّم عـام 1437  اHـوافق 9 نـوفـمــبـر سـنـة r2015 يـحـدّد شــروط وكـيـفـيـات فــتح وسـيـر مـكــاتب الـربط غـيـر
التجارية.....................................................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

قــرار مـؤرخ فـي 15 مــحــرّم عـــام 1437 اHــوافـق 29 أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتــضـمن تـفـويض سـلـطة الـتـعـيـY والـتـسـيـير اإلداري
Hديري اHصالح الفالحية في الواليات................................................................................................................

قــرار مـؤرخ فـي 15 مــحــرّم عـــام 1437 اHــوافـق 29 أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتــضـمن تـفـويض سـلـطة الـتـعـيـY والـتـسـيـير اإلداري
حملافظي الغابات في الواليات...........................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 28 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 11 نــوفـمــبـر ســنـة r2015 يـعــدل  الـقــرار اHـؤرخ في 26 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 11
نوفمـبر سنة 2012 الـذي يحدّد كيـفيات إعالن التـرشح ومعاييـر اختيار اHرشـحY المتيـاز األراضي الفالحية واألمالك
السطحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولةr اHتوفرة............................................................................................

وزارة اMوارد اMائية والبيئةوزارة اMوارد اMائية والبيئة

قرار مؤرّخ في 24 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 8 سبتـمبر سنة r2015 يـتضمّن تـعيY أعضـاء اجمللس العـلمي للـوكالة الـوطنية
للتغيرات اHناخية........................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قـرار مؤرّخ في 21 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 8 يـولـيـو سـنة r2015 يـتـضــمّن تـعـيـY أعـضـاء اجملـلس الـوطـني لـلـوقـايـة الـصـحـيـة
واألمن وطب العمل.........................................................................................................................................

وزارة  التضامن الوطني واألسرة وقضايا اMرأةوزارة  التضامن الوطني واألسرة وقضايا اMرأة

قـرار مؤرّخ في 24 شـوّال عام 1436 اHوافق 9 غشـت سنة r2015 يتـضـمّن تعـيـY أعضـاء مجـلس إدارة دار الـرحمـة لـبئـر خادم -
والية اجلزائر...............................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اMستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اMستشفيات

قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1436 اHوافق 9 يوليو سنة r2015 يتعلق �نع استيراد اHواد الصيدالنية واHستلزمات الطبية
اHوجّهة للطب البشري اHصنعة في اجلزائر........................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 15-296 مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 صـفـر عام  صـفـر عام 1437
اHوافق اHوافق 16 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة r2015 يتضمن إحداث بابr يتضمن إحداث باب
وحتــــويل اعـــــتـــمــــاد إلى مــــيـــزانــــيـــة تــــســـيــــيـــر وزارةوحتــــويل اعـــــتـــمــــاد إلى مــــيـــزانــــيـــة تــــســـيــــيـــر وزارة

االتصال.االتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 (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�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــتـــضى اHــرســــوم الــرئــاسي اHــؤرخ فـي أول
ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1436 اHــــــوافق 16 غــــــشـت ســــــنــــــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�قتـضى اHرسـوم التنفيذي رقـم 15-49  اHؤرخ
فـي 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة
 2015 واHـتــضــمن تــوزيـع االعــتـمـــادات اخملــصـصــة لــوزيـر

االتـصـال من مـيــزانـيـة الـتـســيـيـر �ـوجب قــانـــون اHـالـيـة
r2015 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة االتــــصــــالr بـــاب رقــــمه 37-08 وعــــنــــوانه "نــــفــــقـــات

تسيير سلطة ضبط السمعي البصري".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـلــغى من مــيــزانـيــة ســـنـة 2015  اعــتــمــاد
قــدره اثـنــــان وثالثـــون مـلـيـــون ديـنــار (32.000.000 دج)
مقـيّـد في مـيـزانيـة التـكالـيف اHـشتـركة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يـخــصص Hـيـزانـيــة ســنـة 2015  اعـتــمـاد
قــــدره اثنــــان وثالثــون مليــون دينـار (32.000.000 دج)
يـقــيّــد فــي ميـزانية تسيـير وزارة االتصال وفي الباب
رقم 37-08 "نــــفـــقــــات تـــســــيــــيـــر ســــلـــطــــة ضـــبـط الـــســــمـــعي

البصري".

اHــاداHــادّة ة 4 : : يـكلـف وزيـر اHـالـيــة ووزيـر االتـصـالr كل
فــيـمــا يـخــصّهr بـتــنـفــيـذ هـــــذا اHـرســــوم الـذي يـنــشــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 4 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 16
نوفمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 15-297 مؤرخ في  مؤرخ في 6 صـفر عام  صـفر عام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 18 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضــــمن نــــقلr يــــتــــضــــمن نــــقل
اعـتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.اعـتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 (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�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي  رقم 15-24  اHؤرخ
فـي 11 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــــوافـق أول فـــبــــرايــــر
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لـلـوزيــر األول من مـيــزانـيـة الــتـسـيــيـــر �ــوجــب قـانـــون

r2015 اليــة لسنةHا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيـزانية سـنة 2015 اعتماد
قـــدره اثـــنـــان وعـــشـــرون مـــلـــيـــون ديـــنـــار (22.000.000 دج)
مــقـيّــد في مــيــزانــيـة تــســيــيـر مــصــالح الــوزيـر األول وفي

البابY اHبينY في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـــاداHـــادّة ة 2 :  : يــخــــصص Hـــيــزانـــيــة ســـنــة 2015  اعـــتـــمــاد
قـــدره اثـــنـــان وعـــشـــرون مــلـــيـــون ديـــنــار (22.000.000 دج)

يـــقـيّــد فـي مـيــزانـيــة تــسـيـيـر مــصـالـح الــوزيـر األول
وفـي األبــــواب اHـــــبــــيـــــنـــــة في اجلـــــدول "ب" اHــــلـــــحق بـــــهــــذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 6 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 18
نوفمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

08 - 34

11 - 37

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الــوزيــر األول - نــفــقــات تــســيــيــر اHــصــالح اHــشــتــركــة إلقــامـــة الــدولــة
بنـادي الصنوبـر.....................................................................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

النفقات اHتعلقة بتسيير جلنة احلكم الراشد..................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغاة...........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة...........................................................

3.000.000

3.000.000

19.000.000

19.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

االعتماداتاالعتمادات
اHلغاة (دج)اHلغاة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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02 - 34

03 - 34

01 - 37

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الوزير األول - األدوات واألثاث...................................................

الوزير األول - اللوازم...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الوزير األول - النفقات اخملتلفة...................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................

6.000.000

12.000.000

18.000.000

4.000.000

4.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 25  أكـتـوبـر سـنة   أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّـنـان  إنـهاءـنـان  إنـهاء

مهام قضاةمهام قضاة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة r2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

والـسّـادة اآلتـيـة أسـمـاؤهم بـصـفـتـهم قـضـاةr إلحـالتـهم عـلى
التّقـاعـد :

rفي محكمة بسكرة rفتيحة بن شانعة -
rفي محكمة قسنطينة rمسعود العايب -

rفي محكمة خنشلة rشلي Yحس -
rفي محكمة بجاية rرابح بوشامة -

rفي محكمة أوالد جالل rصالح درداري -

rفي محكمة تامنغست rزرزور فارح -
rفي محكمة الشلف rبغداد مخلوفي -
- مسعود كراوةr في محكمة اجلـزائر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة r2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

والــسّـــادة اآلتــــيـة أسـمـــاؤهم بــصـفـتــهم قــضـــاةr إلحـالــتـهم
عـلى التّقـاعـد :

rحكمة السانية� rرقية منقوشي -
rحكمة احلراش� rصالح قمري -

rحكمة أم البواقي� rعبد الرشيد مواتسي -
rحكمة رقان� rمصطفى سوفلي -
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rحكمة أدرار� rأحمد درفوف -
rحكمة سدراتة� rمحمد عميرش -
rحكمة دلس� rمسعود بوصيلة -

rحكمة احلجار� rيوسف بوشعيلة -
rحكمة جيجـل� rسعيد حجاب -
rحكمة تبسة� rعمار قرارشة -
rحكمة الوادي� rحلمادي عبدي -

- عبد احلميد لونيسيr �حكمة البرواقية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة r2015 يــتـضـمr يــتـضـمّـن  إنـهـاء مــهـام رئـيسـن  إنـهـاء مــهـام رئـيس

القسم اإلداري باحملكمة العليا.القسم اإلداري باحملكمة العليا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

عـبـد الـرزاق عـبــد الـقـادر خـداويr بــصـفـته رئـيــسـا لـلـقـسم
اإلداري باحملكمة العلياr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2015 يـــتــــضـــمr يـــتــــضـــمّن  تـــعـــيـــY مـــفـــتشن  تـــعـــيـــY مـــفـــتش

باHفتشية العامة في وزارة العدل.باHفتشية العامة في وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سـنة r2015 يعيّـن السّيـد الطيب

بن يحيr مفتشا باHفتشية العامة في وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضمr يـتـضمّن  تـعـيـY نـائـبـة مـديرن  تـعـيـY نـائـبـة مـدير

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة r2015 تــعـيّـن اآلنـســة لـيــلـة

بوزيدr نائبة مدير للصفقات والعقود بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضمr يـتـضمّن  تـعـيـY نـائـبـة مـديرن  تـعـيـY نـائـبـة مـدير
في اHديرية الـعامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجفي اHديرية الـعامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتوبر سنة r2015 تعيّن الـسّيدة سليمة

زواويr نـائبـة مديـر للـبحث الـعقـابي في اHديـرية الـعامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHـوافق اHـوافق
YــــعــــيــــYتــــتـــضــــمّـن الــــتـن الــــتّــــعــــيــــ rتــــتـــضــــم r2015 25  أكـــــتـــــوبــــــر ســــنــــة   أكـــــتـــــوبــــــر ســــنــــة

باحملكمـة العليا.باحملكمـة العليا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتوبر سنة r2015 تعيّـن اآلنسة والسّيد

اآلتي اسماهما باحملكمة العليا :
- عــــبـــد الـــرزاق عـــبـــد الـــقـــادر خــــداويr رئـــيس قـــسم

rاإلدارة والوسائل
- ســـامــيــة بـن عــمــارr رئــيـــســة مــصــلـــحــة الــدراســات

اإلدارية والتقنية والتنظيم بقسم اإلدارة والوسائل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة r2015 تـــعــيّن الـــسّــيـــدتــان

والسّيد اآلتية أسماؤهم باحملكمة العليا :
- حـــــــــوريــــــــــــة مــــــــســــــــعـــــــــــوديr رئــــــــيــــــــســــــــــــة قــــــــسـم

rاإلحصـائيـات والتحالـيل
YـــــوظـــــفــــHرئـــــيـــــســـــة مـــــصــــلـــــحـــــة ا rجنـــــاة لــــطـــــرش -

rبقسم اإلدارة والوسائل rوالتكوين
- غــــازي حـــشــــمــــاويr رئـــيـس مـــصــــلـــحــــة اHــــيـــزانــــيـــة

واحملاسبةr بقسم اإلدارة والوسائل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

بورويسr رئـيـسا Hـصـلحـة الـوسائل الـعـامة بـقسم اإلدارة
والوسائل باحملكمة العليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتوبر سنة r2015 تعيّن الـسّيدة شفيقة

قـدوشr رئــيـسـة Hــصـلــحـة اإلعالم اآللي والــعـصـرنــة بـقـسم
اإلدارة والوسائل باحملكمة العليا.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّـن الــتـن الــتّــعــيــY �ــجــلســعــيــY �ــجــلس

قضـاء تندوف.قضـاء تندوف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 يعـيّن السّيدان اآلتي

اسماهما �جلس قضاء تندوف :
rرئيسا للمجلس rخالد حمّـال -

- منصف بن بلقاسمr نائبا عاما لدى اجمللس.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2015 يـتضـمr يـتضـمّن  تعيـY النـائب العامن  تعيـY النـائب العامّ

لدى مجلس قضاء النعامة.لدى مجلس قضاء النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عـــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 يعيّن الـسّيد مصطفى

بن عبد اللّهr نائبا عاما لدى مجلس قضاء النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة r2015 يــتـضـمr يــتـضـمّن  الــتن  الــتّـعــيـY بـاحملــكـمـةـعــيـY بـاحملــكـمـة

اإلدارية بالنعامة.اإلدارية بالنعامة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 يعـيّن السّيدان اآلتي

اسماهما باحملكمة اإلدارية بالنعامة :
rرئيسا للمحكمة rعز الدين بن شهيدة -

- امحمد جابريr محافظا للدولة لدى احملكمة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2015 يــــتـــضـــمr يــــتـــضـــمّن  تـــعـــيـــY مـــديـــرةن  تـــعـــيـــY مـــديـــرة
الــوقـــايــة واالتـــصــال بــالـــديــوان الــوطـــني Hــكـــافــحــةالــوقـــايــة واالتـــصــال بــالـــديــوان الــوطـــني Hــكـــافــحــة

اخملدرات وإدمانها.اخملدرات وإدمانها.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 تعـيّن الـسّـيـدة غـنـية

قـــداشr مــديـــرة لـــلــوقـــايــة واالتـــصــال بـــالـــديــوان الـــوطــني
Hكافحة اخملدرات وإدمانها.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضمr يـتـضمّن  تـعـيـY نـائـبـة مـديرن  تـعـيـY نـائـبـة مـدير

بالديوان الوطني Hكافحة اخملدرات وإدمانها.بالديوان الوطني Hكافحة اخملدرات وإدمانها.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 تعيّن الـسّيدة علجية

بــداويr نــائــبـة مــديــر لـإلدارة الــعــامـة بــالــديــوان الــوطــني
Hكافحة اخملدرات وإدمانها.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 5 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 17
نــوفــمــبــــر ســنــة نــوفــمــبــــر ســنــة r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّـن  تـعــيـY أعــضـــاءـن  تـعــيـY أعــضـــاء

فـي مجلس إدارة بنك اجلـزائر.فـي مجلس إدارة بنك اجلـزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صـفر عام 1437
اHــوافق 17 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة r2015 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر :
rسيدي محمد فرحان -

rفيصل تادنيت -
.Yبن حس Yأشرف أم -

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 8 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1436
Yـن  تـعيYيتـضمّـن  تـعي rيتـضم r2014 ـوافق 30   ديـسـمبـر سـنـة  ديـسـمبـر سـنـةHـوافق اHا

األمY العام لوزارة األشغال العمومية.األمY العام لوزارة األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 8 ربــــيع األول
عـام 1436 اHـوافق 30  ديـسـمـبـر سـنــة r2014 يـعـيّن الـسّـيـد

علي حميr أمينا عاما لوزارة األشغال العمومية.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 24 شـوال عام  شـوال عام 1436 اHوافق  اHوافق 9 غـشت سنة غـشت سنة
r2015 يعـدل الr يعـدل القـرار اHؤرخ في قـرار اHؤرخ في 15 شعـبان عـام  شعـبان عـام 1436

اHــوافق اHــوافق 3 يـــونــيــو  يـــونــيــو ســنــة ســنــة 2015 الــذي يـــحــدد الــقـــائــمــة الــذي يـــحــدد الــقـــائــمــة
االســـمــــيـــة ألعـــضــــاء مـــجـــلـس إدارة اHـــركـــز الــــوطـــنياالســـمــــيـــة ألعـــضــــاء مـــجـــلـس إدارة اHـــركـــز الــــوطـــني
لــلــدراســـات والــبــحث في احلــركـــة الــوطــنــيــة وثــورةلــلــدراســـات والــبــحث في احلــركـــة الــوطــنــيــة وثــورة

أول نوفمبر سنة أول نوفمبر سنة 1954.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 24 شـوال عام 1436 اHـوافق
9 غــشت سـنـة r2015 يــعـدل الــقــرار اHـؤرخ في 15 شــعـبـان
عـام 1436 اHوافق 3 يونـيو سنة 2015 الذي يـحدد القائمة

االسمـية ألعضـاء مجـلس إدارة اHركز الـوطني لـلدراسات
والـبـحث في احلـركـة الـوطـنـيـة وثـورة أول نـوفـمـبـر سـنـة

r1954 كما يأتي :

" .................... (بدون تغيير حتى)
- قـادري مـصطـفـىr ¡ـثل الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـربـية

rالوطنية
- بــشـــيـــري عــلـيr ¡ــثل الـــوزيـــر اHــكـــلف بـــالــتـــعـــلــيم

rالعلمي والبحث العلمي
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- صـحـراوي الطـاهـرr ¡ـثل اHـديـرية الـعـامـة لـلـبحث

rالعلمي والتطوير التكنولوجي
................... (الباقي بدون تغيير) ................ ".
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وزارة وزارة التجارةالتجارة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 26  مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1437  اHـوافق   اHـوافق 9 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنــة ســنــة r2015 يــحــد يــحــدّد شــروط وكــيــفــيــات فــتح وســيــرد شــروط وكــيــفــيــات فــتح وســيــر

مكاتب الربط غير التجارية.مكاتب الربط غير التجارية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة

- بــمــقــتــضـى األمـر رقـم 76-105 الــمـؤرّخ فـي 17
ذي احلـــجّـــة عـــــام 1396 اHــــوافــق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنــــة 1976
واHــتــضــمّن قــانـون الــتــســجــيلr اHــعـدّل واHــتــمّمr ال ســيــمـا

 rادّة 212 مكرّر منهHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عـــــــام 1436 اHـــــوافــق 14 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اHـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002

rالـذي يحـدّد صالحيات وزير التجارة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــــا ألحــكــــام اHــادّة 212 مــكـــرّر
مـن قانون التسـجـيلr اHعدّل واHتـمّمr يهدف هـذا القـرار
إلى حتــديــد شـروط وكـيـفـيـات فـتح وسـيـر مكـاتب الـربط

غير التجارية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : مـكـاتب الـربط غـيـر الـتـجـاريـةr في مـفـهـوم
r"الـتي تدعى في صلب النص "مكاتب الربط rهذا القرار

هي هيئات تمثيلية مؤقتة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـكـلّف مـكـاتب الـربط بـاسـتـكـشـاف الـسـوق
وإجـراء االتـصـاالت وجمـع اHعـلـومـات والعـمل عـلى تـرقـية
اHنتوجات والقـيام بالشكليـات اإلدارية لصالح الشركات

التجارية األجنبية.

4 :  : ال تـــتـــمـــتع مـــكـــاتـب الـــربط بـــالـــشـــخـــصـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
اHعنوية وال �كنها ¡ارسة نشاطات اقتصادية.

وتــــــكــــــون تــــــدخـالتـــــــهــــــا بــــــاسـم الـــــــشــــــركــــــة الــــــتـي
تـــمـــثـــلــهــا وتــتــصــرف في هــذا اإلطــار بــتـفــويض مـن هـذه

األخيرة.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــخـــضــع فـــتـح مــكـــتب ربـط إلى احلـــصـــول
عــــلى اعـــتـــمـــــاد تـــســـلّــــمـه وزارة الـــتـــجــــــارةH rـــدة صـــاحلـــــة

لسنتY (2) قابلـة للتجديد.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــوجــه طــــلب احلــــصـــــول عــــلى االعــــتــــمـــــاد
لـــــفــــتــح مــــكـــــتـب الــــربـط إلى وزارة الـــــتـــــجــــارة مـن طــــرف
rـــؤهـل لـــلـــشــــركــــــة الـــتـــجــــاريـــــة األجـــنـــبـــــيــةHـــســـؤول اHا

مـرفقــا بالوثائق اآلتـية :
- نـسـخـة من الـقـانـون األســاسي لـلـشـركـة الـتـجـاريـة
األجــنـبــيــة مـصــادقـا عــلـــيه من طــرف اHـصــالح الــقـنــصـلــيـة

rقـر إقامة الشركـةH اجلزائرية
- مـــقــرر من الـــهــيــئــة اHـــؤهــلــة لـــلــشــركــة الـــتــجــاريــة

األجنبية اHتضمّن فتح مكتب الربط باجلزائر.

اHاداHادّة ة 7 :  : يرفـق طلب فتح مكتب الربط اHذكـور في
اHادّة  6 أعاله في حالة اHوافقةr بالوثائق اآلتـية:

1 - وصل إثـبات دفع حق الـتسـجـيل للـقيـمة اHـقابـلة
بــالـعــمــلــة الــصــعــبــة الــقــابـلــة لــلــتــحــويل واHــقــدرة �ــلــيـون
وخـــــمــــســـــمـــــائــــة ألف ديـــــنــــار (1.500.000 دج) لــــدى قـــــابض

rالضرائب اخملتص إقليميا
2 - شـهــادة إثـبــات إيـداع كــفـالــة بـقــيـمــة ثالثـY ألف

r(30.000) دوالر أمريكي لدى بنك أولي
3 - شـــهــادة إثـــبــات فـــتح حــســـاب أجــنـــبي بــالـــديــنــار
اجلـزائــري الــقـابـل لـلــتــحـويل (CEDAC) لـدى نــفس الــبـنك
مع دفع مـبلغ بـالعمـلة الـصعـبة يقـابلهr كـحد أدنىr خـمسة

rآالف (5000) دوالر أمريكي
rمسؤول مكتب الربط Y4 - مقرر تعي

5 - عـقـد اإليـجـار أو سـنـد إثـبـات وجـود محـل يغـطي
rمدة صالحية االعتماد

6 - تـــعـــهــد اHـــمـــثل الـــقــانـــوني لـــلـــشــركـــة الـــتــجـــاريــة
األجــنـــبـــيـــة يــتـــضـــمن احـــتــرام الـــقـــوانــY والـــتـــنــظـــيـــمــات
الــــســـاريــــة اHــــفـــعــــول بــــاجلـــزائــــرr ال ســـيــــمــــا عـــدم ¡ــــارســـة
نــشـاطــات اقـتـصـــاديــة بــصـفــة مــبـاشــرة أو غـيـر مــبـاشـرة

على اإلقلـيم اجلـزائري.

8 :  : يـــقـــدم طـــلب جتـــديـــد اعـــتــــمـــاد فـــتح مـــكـــتب اHــاداHــادّة ة 
الــربطr في أجل أقــصــاه شــهـران (2) قــبل تــاريخ انــقــضـاء

مدة صالحية االعتمادr مرفقا بالوثائق اآلتـية :
1 - وصل إثـبات دفع حق الـتسـجـيل للـقيـمة اHـقابـلة
بــالــعــمـــلــة الــصــعــبـــة الــقــابــلــة لـــلــتــحــويل اHـــقــدرة �ــلــيــون
وخـــــمــــســـــمـــــائــــة ألف ديـــــنــــار (1.500.000 دج) لــــدى قـــــابض

rالضرائب اخملتص إقليميا
2 - عـقـد اإليـجـار أو سـنـد إثـبـات وجـود محـل يغـطي

rمدة صالحية االعتماد
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3 - شــهــادة إثـبــات الــوضــعـيــة جتــاه إدارة الــضـرائب
الصادرة من طرف قابض الضرائب اخملتص إقليميا.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : �ـنع مـنـعــا بـاتـا ¡ـارســة أي نـشـاط جتـاري
مـن طـــــرف مــــكــــتب الـــــربـط بــــاسم الــــشــــركــــة الــــتــــجــــاريــــة

األجنبـية وحلسابها.
وتـــــــؤدي ¡ــــــارســـــــة أي نــــــشـــــــاط جتـــــــاري إلى ســـــــحب
االعـتــمـاد دون اإلخالل بــالــعـقــوبـات اHــقـررة فـي الـتــشـريع

اHعمول به.

اHاداHادّة ة 10 :  : تخضع مكاتب الربط لاللتزامات اآلتية :

1 - يـــــتــــــكـــــفــل مـــــكــــــتـب الـــــربـطr في إطــــــار نـــــشــــــاطه
بـاجلـزائـرr �ـصــاريف وتـكـالـيف سـيــر مـكـاتب الـربطr �ـا
فـــيـــهــا رواتـب اHــســـتـــخـــدمــY والـــتـــكـــالــيـف االجــتـــمـــاعـــيــة
rـتعلقة بها بـاإلضافة إلى أي مصاريف أخرىHواجلبائية ا
تـكون على عـاتق الشـركة الـتجـارية األجنـبيـة ويتم دفـعها

rللحساب األجنبي بالدينار اجلزائري القابل للتحويل

2 - وضع بــــيــــان واضـح يــــحـــمـل تــــســــمــــيــــة الــــشــــركـــة
الـتـجـــاريــة األجـنــبــيـة مــتـبـوعــا بــعـبـارة "مــكـتب الــربط"

على اHبنى الذي يتواجد به مكتب الربط.

اHاداHادّة ة 11 :  : ال �نح أي اعتماد آخر Hكتب الربط.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يــخــضع مــســتـخــدمــو الــشــركـة الــتــجــاريـة
األجـــنــبــيـــة اHــمــثـــلــــة من طــــرف مــكـــتب الــــربط لـــقـــانــون

العمـل اجلـزائري.

rــادّة ة 13 :  : في حـــالـــة تـــوقف نـــشــاط مـــكـــتب الـــربطHــاداHا
يــرخص بــتــحــريـــر الــكـفــالـــة وعـنــد االقــتــضــاءr بــتــحـويـل
مـبـلـغ الـكـفالـة بـعـد تـقـد¦ رفـع الـيد عن الـكـفـالــة الـصـادر

عن وزارة التجارة.

يرتبط إصدار رفع اليد بتقد¦ :

1 - طـلب إصـدار رفع الـيــد ¡ـضي من طـرف اHـمـثل
rالقانوني للشركة التجارية األجنبية

2 - مـقـــرر غــلــق مـكـتـب الـــربط بـاجلــــزائــر صـــادر
rعــن الشركـة التجاريـة األجنبـية

3 - مـسـتــخـــرج عـــدم اخلـضـــــوع لـلـضـــريـبــة صـــادر
عــن قابض الضرائب اخملـتص إقليمياr يثبت أن الشركـة

rمحيّنة جتاه الضرائب

4 - شــــهـــــادة الــــتــــحـــــيــــY الــــصـــــادرة عن الـــــصــــنــــدوق
.(CNAS) الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

اHــاداHــادّة ة 14 :  : ال �ــكـــن فـــتــح مـــكـــتـب ربـط بـــاجلــــزائـــر
مـن طـرف :

rY1 - األشخـاص الطبيعي

2 - الـوكاالت والـفـروع واHمـثـليـات الـتجـارية أو أي
rمؤسسة أخرى تابعة لشركة مقيمة باخلارج

rعـــلــى اخلــصـوص r3 - الـــشـــركـــات الـــتـي تـــمـــارس
األنــشـطـة االسـتــشـاريـة والــتـصـريح اجلــمـركيr بـاســتـثـنـاء
تـــلك الـــتي تـــقـــدم خـــدمــات يـــعـــتـــبــر وجـــودهـــا في اجلـــزائــر

rضروريا

4 - األشــخـاص اHــعـنــويــY الـذين �ــارســون أنـشــطـة
غير خاضعة للقيد في السجـل التجاري.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 26 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 9
نوفمبر سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قـــــــرار مـــــــؤرخ فـي قـــــــرار مـــــــؤرخ فـي 15 مـــــــحـــــــر مـــــــحـــــــرّم عــــــــام م عــــــــام 1437 اHـــــــوافـق  اHـــــــوافـق 29
أكــــتــــوبـــر ســــنـــة أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضــــمن تــــفــــويض ســــلــــطـــةr يــــتــــضــــمن تــــفــــويض ســــلــــطـــة
الــــتــــعــــيــــY والـــتــــســــيــــيــــر اإلداري Hــــديـــري اHــــصــــالحالــــتــــعــــيــــY والـــتــــســــيــــيــــر اإلداري Hــــديـــري اHــــصــــالح

الفالحية في الواليات.الفالحية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
1990 الـــــذي يــــحــــــدّد صـالحــــيـــــات وزيــــر الـــــفـالحــــةr اHـــــعــــدّل

rتمّمHوا
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-195 اHؤرّخ
في أوّل ذي احلـجّة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــذي يــحــدّد قــواعــد تــنــظــيـم مــصــالح الــفالحــة في الــواليــة

rوعملها

- وبـــعــــد أخـــذ رأي الــــســـلــــطـــة اHــــكـــلــــفـــة بــــالـــوظــــيـــفـــة
rالعمومية واإلصالح اإلداري

يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 90-99 اHـؤرّخ في أول رمــضـان عـام 1410
اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 1990 واHـــــذكــــور أعـالهr تــــخــــوّل
Yــديــري مـــصــالح الــفالحـــة في الــواليــات ســلـــطــة الــتــعــيــH
والـــتـــســـيـــيـــر اإلداري لــلـــمـــســـتـــخـــدمـــY اHــوضـــوعـــY حتت

سلطتهم باستثناء اHقررات اHتعلقة باHناصب العليا.

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

حــرّر بــاجلــزائــر فـي 15 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHـــوافـق
29 أكتوبر سنة 2015.

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــــؤرخ فـي قـــــــرار مـــــــؤرخ فـي 15 مـــــــحـــــــر مـــــــحـــــــرّم عــــــــام م عــــــــام 1437 اHـــــــوافـق  اHـــــــوافـق 29
أكــــتــــوبـــر ســــنـــة أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضــــمن تــــفــــويض ســــلــــطـــةr يــــتــــضــــمن تــــفــــويض ســــلــــطـــة
الـتــعـيـY والــتـســيـيــر اإلداري حملـافــظي الـغــابـات فيالـتــعـيـY والــتـســيـيــر اإلداري حملـافــظي الـغــابـات في

الواليات.الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�قتضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 95-333 اHؤرّخ
في أوّل جمادى الثانية عام 1416 اHوافق 25 أكتوبر سنة
1995 واHتضمن إنشاء احملافظة الوالئية للغابات وحتديد

rتممHعدل واHا rتنظيمها وعملها
- وبـــعــــد أخـــذ رأي الــــســـلــــطـــة اHــــكـــلــــفـــة بــــالـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية واإلصالح اإلداري

يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 90-99 اHـؤرّخ في أول رمــضـان عـام 1410
اHـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 1990 واHـــــذكــــور أعـالهr تــــخــــوّل
حملافـظي الغابات في الـواليات سلـطة التعـيY والتـسيير
اإلداري لــــلــــمــــســـتــــخــــدمــــY اHــــوضــــوعـــY حتـت ســــلـــطــــتــــهم

باستثناء اHقررات اHتعلقة باHناصب العليا.

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

حــرّر بــاجلــزائــر فـي 15 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHـــوافـق
29 أكتوبر سنة 2015.

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 28 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 11 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
r2015 يـعـدل  الـr يـعـدل  الـقـرار اHـؤرخ في قـرار اHـؤرخ في 26 صـفـر عام صـفـر عام سـنة سـنة 
1433 اHــوافق  اHــوافق 11 نــوفــمــبــر  نــوفــمــبــر ســنــة ســنــة 2012 الــذي يــحـد الــذي يــحـدّد

كــــيـــــفــــيـــــات إعالن الـــــتــــرشح ومـــــعــــايـــــيــــر اخـــــتــــيــــاركــــيـــــفــــيـــــات إعالن الـــــتــــرشح ومـــــعــــايـــــيــــر اخـــــتــــيــــار
اHــرشـــحــY المـــتـــيــاز األراضي الـــفالحـــيــة واألمالكاHــرشـــحــY المـــتـــيــاز األراضي الـــفالحـــيــة واألمالك
rالـــســــطـــحـــيــــة الـــتـــابــــعـــة لألمـالك اخلـــاصـــة لــــلـــدولـــةrالـــســــطـــحـــيــــة الـــتـــابــــعـــة لألمـالك اخلـــاصـــة لــــلـــدولـــة

اHتوفرة.اHتوفرة.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

- �ـــــــقــــــتــــــضـى الــــــقـــــــانــــــون رقم 10-03 اHــــــؤرّخ في 5
رمــــضــــان عــــام 1431 اHــــوافق 15 غــــشت ســــنــــة 2010 الــــذي
يـــحـــدّد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغالل األراضي الـــفـالحـــيــة

rالتابعة لألمالك اخلاصة للدولة
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-87 اHـؤرّخ
في 6 شــــوّال عــــام 1416 اHــــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1996
rــتـضــمّن إنـشــاء الــديـوان الــوطـني لـألراضي الـفالحــيـةHوا

rتمّـمHعدّل واHا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 326-10
اHـؤرّخ في 17 مـحـرّم عام 1432 اHـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنة
2010 الـــــذي يــــحــــــدّد كــــيــــفـــــيــــات تــــطــــبــــيـق حق االمــــتــــيــــاز

الســـتــغالل األراضـي الــفـالحــيـــة الـــتــابـــعـــة لألمالك اخلـــاصــة
rادّة 25 منهHال سيّما ا rللدولة

- وبــمـقــتـضـى الـقرار الــمـؤرّخ فـي 26 صــفـر عـام
1433 الــمــوافـق 11 نــوفـــمـــبــر ســـنــة 2012 الـــذي يــحــدد

كـــــيـــــفــــــيـــــات إعـالن الـــــتـــــرشــح ومـــــعـــــايـــــيـــــر اخـــــتـــــيـــــار
الــمــرشـــحــيـن المــتــيـــاز األراضـي الــفـالحــيــة واألمـالك
rالــــســـطـــحـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــألمـالك الـــخـــاصـــة لـــلـــدولـــة

rتوفرةHا

يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الـقـرار اHؤرخ في 26 صـفـر عام 1433 اHـوافق 11 نوفـمـبر

سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـعـدل أحـكـام اHادة 5 من الـقـرار اHؤرخ في
26 صـــــفـــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2012

واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

" اHــادّة 5 : تـدرس طـلــبـات اHـرشـحــY لالمـتـيـاز من
rطــــرف لـــجــــنـــة خــــاصـــة يـــرأســـهــــا الـــوالــي أو مـــمــــثـــلـه

وتتكون من :

rصالح الفالحية للواليةHمدير ا -

rمدير أمالك الدولة للوالية -

- مــــديـــــر الـــــديـــــوان الـــــوطـــــني لـألراضي الـــــفـالحـــــيــــة
rللوالية

- رئـيس اجملـلس الـشـعـبي البـلـدي لـلـمـنطـقـة اHـعـنـية
باالمتياز.

يــتـولى الـديــوان الـوطـني لـألراضي الـفالحــيـة أمـانـة
اللجنة ".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 28 مــحــرّم عــام 1437 اHــوافق 11
نوفمبر سنة 2015.

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزارة اMوارد اMائية والبيئةوزارة اMوارد اMائية والبيئة
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 8
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة r2015  يــتـــضــمr  يــتـــضــمّن تـــعــيـــY أعــضــاءن تـــعــيـــY أعــضــاء
اجملــلس الـــعـــلــمـي لــلـــوكـــالــة الـــوطـــنــيـــة لـــلــتـــغـــيــراتاجملــلس الـــعـــلــمـي لــلـــوكـــالــة الـــوطـــنــيـــة لـــلــتـــغـــيــرات

اHناخية.اHناخية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 24 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1436
اHــوافق 8 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2015 يـــعــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة
أسـماؤهم تـطبيـقا ألحـكام اHادّة 18 من اHرسـوم التّنـفيذيّ
رقم 05-375 اHـؤرّخ في 22 شـعــبــان عـام  1426 اHـوافق 26
سـبـتمـبـر سـنة 2005 واHـتـضـمّن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطـنـية
لــلــتـغــيــرات اHــنــاخــيــة وحتــديـد مــهــامــهــا وضــبط كــيــفــيـات
تـنـظـيــمـهـا وسـيــرهـاr اHـتـمّمr في اجملــلس الـعـلـمـي لـلـوكـالـة

الوطنية للتغيرات اHناخية :
- الـســيـدة جنــراوي دلـيـلــةr أسـتــاذة بـجـامــعـة هـواري

rبومدين للعلوم والتكنولوجيا
- الـســيـدة األخــضــري فـطــومr مـديــرة مــركـز الــبـحث

rالعلمي والتقني للمناطق اجلافة
- الـــســيـــد يــاسع نـــور الــديـنr مــديــر مـــركــز تـــطــويــر

rتجددةHالطاقات ا
- الــــســــيـــــد خــــلــــــوفـي رشــــــيـــــدr أســــتـــــاذ بـــــاHــــدرســــة

rالوطنـية لإلدارة
- الـــســيـــد بــســـعـــود رشــيـــدr خـــبــيـــرr عــضـــو جـــمــعـــيــة

rناخ والبيئةHالبحث حول ا
- الـسيـد بوجمـعة رشـيدr أسـتاذ بـاHدرسـة الوطـنية

rالعليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
r§أستاذ بجامعة مستغا rYH السيد قاضي -

- الــســـيــد تــابـت أول مــاحيr مــديـــر الــبــحـث �ــجــمع
rالبحث حول أنتروبولوجيا الصحة

r1 أستاذ بجامعة البليدة rالسيد بوغداوي منور -
- الـسـيـد بن عـزوز مـحـمـد الـطـاهـرr أسـتـاذ بـجـامـعـة

منتوري بقسنطينة.
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وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــــرار مــــؤرقـــــرار مــــؤرّخ فـي خ فـي 21 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1436 الــــمــــوافـق  الــــمــــوافـق 8
يــولــيــو يــولــيــو ســنـــة ســنـــة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّـن تـــعــيــيـن أعــضــاءـن تـــعــيــيـن أعــضــاء
الـمــجـلـس الــوطـنـي لــلـوقــايـة الــصـحــيـة واألمـنالـمــجـلـس الــوطـنـي لــلـوقــايـة الــصـحــيـة واألمـن

وطب العمـل.وطب العمـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــــرار مـــــؤرّخ في 21 رمـــــضــــــان عـــــام 1436
اHــوافق 8 يـــولـــيـــو ســـنـــة r2015 يـــعـــيّـن األشـــخـــاص اآلتـــيـــة
أســــــمــــــاؤهـمr تـــــطــــبـــــيـــــقــــا ألحـــــكــــــام اHــــادّة 5 من اHـــــرســــوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 96-209 اHــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام 1417
اHـوافق 5 يــونـيــو ســنـة 1996 الــذي يـحــدّد تــشــكـيـل اجملـلس
الــوطـــنـي لـــلـــوقــايـــة الـــصـــحـــيــة واألمــن وطـب الـــعــمـل
وتــنـظــيـمه وســيـرهr أعـضــاء في اجملــلس الـوطــني لـلــوقـايـة
الــــصـــحــــيـــة واألمن وطـب الـــعـــمـلH rـــدة ثالث (3) ســـنـــوات

قابلة للتجديد :

أوال - بــــصــــفــــة ¡ــــثــــلــــY عـن اHــــؤســــســـات واإلداراتأوال - بــــصــــفــــة ¡ــــثــــلــــY عـن اHــــؤســــســـات واإلدارات
العمومية :العمومية :

- الـســيــد بـوركــايب جــواد بـراهمr ¡ــثال عن الــوزيـر
rكلّف بالعمـلHا

- الــــســـيـــدة مـــــاجـي نـــصـــــيـــرةr ¡ـــثــــلـــة عن الــــوزيـــر
rكلّف بالصحةHا

- الــســيــد فـــاسي عــبــد الــرحــمـــانr ¡ــثال عن الــوزيــر
rكلّف بالسكنHا

- الــــســـيــــد نـــحــــــايـــتـي يـــاســــrY ¡ــــثال عـن الــــوزيــــر
rكلّف بالصناعةHا

- الـــســـيــد بـــوحـــبــال عـــبـــد اHـــالكr ¡ـــثال عن الـــوزيــر
rكلّف بالفالحةHا

- السـيـد بنـبنـتـقة يـاسrY ¡ـثال عن الـوزير اHـكلّف
rبالتعليم العالي والبحث العلمي

- الـــســـيـــد بـــوجــــمـــعـــــة مـــحـــمــــدr ¡ــــثال عن الــــوزيــــر
rكلّف بالنقـلHا

- الــــســــيــــدة دافي كــــــر�ـــــــةr ¡ــــثــــلـــــة عـن الـــــوزيــــــر
rكلّف بالبيئةHا

- الــــســـــيـــــد بـــــروري عــــلـيr ¡ـــــثال عـن اHــــديـــــر الـــــعــــامّ
rدنـيةHللحمايـة ا

- الـــســـيــــد حـــالس جـــمــــالr اHـــديـــــر الـــعــــامّّ لـــلـــمـــعـــهـــد
rاجلـزائري للتقييس

- الــســيــدة ايالس فــريــدةr اHــديــرة الــعــامّــة لــلــمــعــهــد
rهنيةHالوطني للوقاية من األخطار ا

- الـــســـيــــد هـــدام حـــســـانr اHـــديـــر الـــعـــامّ لـــلـــصـــنـــدوق
rالوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

- الـسـيد عـبـد مـزيـام شــريفr اHـديـر الـعــامّ لهـيـئة
الـــوقــــايـــة من األخــــطـــار اHــــهـــنـــيــــة في نــــشـــاطـــات الــــبـــنــــاء

rواألشغـال العمومـية والري
- الــســيــد كــافـي ســيــد عـــلـيr الــرئــيـس الــمــديــر
الــعـام لــلــمـؤســســة الــوطـنــيــة لالعــتــمــاد والـمــراقــبـة

rالـتـقـنـيـة
- الــسـيـد كـلــو مـحـمـد الــكـمـالr اHـديــر الـعـامّ لـلــمـعـهـد

الوطني للصحـة العمومية.

ثانيا - بصفة ¡ثلY عن العمال :ثانيا - بصفة ¡ثلY عن العمال :
rالسيد تلي عاشور -

rي مصطفىHالسيد غا -
rالسيد الباتشة سليم -
rالسيد بكاي محمد -

rالسيد بن ميلود أمقران -
rالسيد بلجردي سيد علي -

rالسيد تاكجوت عمار -
rالسيد زعالني رضا -

rالسيد آيت طالب رضا -
rالسيد عجابي لزهاري -
rالسيد فرادي عز الدين -

- السيد لواتي الطيب.

: YستخدمHعن ا Yثالثا - بصفة ¡ثل: YستخدمHعن ا Yثالثا - بصفة ¡ثل

1 - الـــــكـــــنـــــفـــــدرالـــــيـــــة الـــــوطـــــنــــــيـــــة ألربـــــاب الـــــعـــــمل - الـــــكـــــنـــــفـــــدرالـــــيـــــة الـــــوطـــــنــــــيـــــة ألربـــــاب الـــــعـــــمل
: Yاجلزائري: Yاجلزائري

rالسيد ناصري اسماعيل -
- السيد دريسي نصر الدين.

2 - الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل : - الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل :
rالسيد حمدان نور الدين -

- السيد بوقرة رابح.
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3 - الكنفدرالية العامة ألرباب العمل لقطاع البناء - الكنفدرالية العامة ألرباب العمل لقطاع البناء
واألشغال العمومية والري :واألشغال العمومية والري :

- السيد عبد العزيز مزيان.

: Yالعمومي Yاالحتاد الوطني للمقاول - : Yالعمومي Y4 - االحتاد الوطني للمقاول

rالسيد خليف جمال الدين -

- السيد مزالي عمر.

5 - كــنـــفــدرالــيــة الـــصــنــاعـــيــيـن والــمـــنــتــجــيـن - كــنـــفــدرالــيــة الـــصــنــاعـــيــيـن والــمـــنــتــجــيـن
: Yاجلزائري: Yاجلزائري

- السيد حاميس عمر.

6 - االحتاد الوطني للمستثمرين : - االحتاد الوطني للمستثمرين :

- السيدة آيت عميرات دليلة.

7 - منتدى رؤساء اHؤسسات : - منتدى رؤساء اHؤسسات :

- السيد سالطني كمال.

8 - الكنفدرالية العامة للمؤسسات اجلزائرية : - الكنفدرالية العامة للمؤسسات اجلزائرية :

rطلبHالسيد هجرس عبد ا -

- السيد بوجاللي كمال.

رابـعـا - بــعـنـوان الـشـخـصـيـات الـتي تـعـيرابـعـا - بــعـنـوان الـشـخـصـيـات الـتي تـعـيّن بـالـنـظـرن بـالـنـظـر
لكفاءتها :لكفاءتها :

rالسيد سميد عبد القادر -

rالسيدة إيدر العيد شريفة -

r¦السيدة وعاز مر -

rالسيدة عكيف نورة -

rالسيدة بن مسعود حياة -

rالسيدة يوسفي زهرة -

rالسيد بوعوينة دحمان -

rالسيد جوادي عبد اجمليد -

rالسيد بشاري خلدون -

rالسيد كربوش عاشور -

rمعيز حاج أحمد Yالسيد محمد أم -

- السيدة مليكة معمري.

وزارة  وزارة  التضامن الوطني واألسرةالتضامن الوطني واألسرة
وقضايا اMرأةوقضايا اMرأة

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 24  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 9  غــــشت غــــشت
r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّن تـعــيـY أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـY أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

دار الرحمة لبئر خادم - والية اجلـزائر.دار الرحمة لبئر خادم - والية اجلـزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــــرار مـــــــــؤرّخ في 24 شـــــــــوّال عــــــــــام 1436
اHــوافـق 9 غـــشت ســـنــة r2015 تـــعــيّـن الــسّـــيــدات والـــسّــادة
اآلتــيــة أســـمــاؤهمr تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اHــادّة 9 مـن اHــرسـوم
التّـنفيذيّ رقم 02-178 اHؤرّخ في 7 ربيع األوّل عام 1423
اHـوافق 20 مايـو سـنة 2002 واHـتضـمّن إحـداث مـؤسـسات
ديـــار الـــرحـــمـــة ويــــحـــدّد قـــانـــونـــهـــا األســــاسيr أعـــضـــاء في

مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادمr والية اجلزائر :

- بـــلـــقـــاسم صـــلــيـــحـــةr ¡ـــثــلـــة عن وزيـــرة الـــتــضـــامن
rرئيسة rرأةHالوطني واألسرة وقضايا ا

- طـــــهـــــــاري أحـــــمـــــــدr ¡ـــــثال عــن الــــــوزيــــــر اHـــــكـــــلّف
rبالدفـاع الـوطني

- غــــبـــــاش مـــــصــــطـــــفـى. ¡ــــثـال عن الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلّف
rبالداخلية واجلماعات احمللـية

- لـــــــحـــــــســـــــاب تــــــوفـــــــيـقr مـــــــمـــــــثــال عــن الـــــــوزيــــــر
rاليّةHالـمكـلّف با

- عـتـبـان سـمـيــرr ¡ـثال عن الـوزيـر اHـكـلّف بـالـعـمـل
rوالتشغـيل والضمان االجتماعي

- عـــكــــتـــوش ســـلــــيـــمـــةr ¡ــــثـــلـــة عـن الـــوزيـــر اHــــكـــلّف
rبالصحة والسكان

- عــــثــــمــــانـــيــــة أســــيــــةr ¡ــــثــــلـــة عـن الــــوزيـــر اHــــكــــلّف
rبالتربـية الوطنـية

- عـــــــثـــــمــــــان حـــــمـــــيـــــدr ¡ـــــثـال عن الـــــوزيــــــر اHـــــكـــــلّف
rهنيHبالتكوين ا

- مـــــســـــعـــــودي نـــــاصـــــرr ¡ـــــثال عـن الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلّف
rبالشباب والرياضة

- مـــنــصــور عـــبــد الـــنــورr ¡ــثـال عن الــوزيـــر اHــكــلّف
rبالتجـارة

rثلة عن والية اجلزائر¡ rميموني فلة -

rثال عن بلدية بئر خادم¡ rلونيس نور الدين -
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- حـــمـــوش مــــلـــيــــكـــة ولــــويـــز إبــــراهـــيـمr ¡ـــثــــلـــY عن
rمستخدمي مؤسسة دار الرحمة لبئر خادم

- مــــهـــــيــــريس حــــســـrY ¡ــــثـال عن جــــمـــعــــيــــة ســـبــــيل
rالنجاة

- بـودين جـعـفـرr ¡ـثال عـن جـمـعـيـة تـرقـيـة نـشـاطـات
rالطفولـة والشباب

- لــقـدر كــريـمــةr مـمــثـلـة عـن اجلمـعيـة النـسوية -
rنارHا

- بـــــوفــــنـــــيــــســـــة أحــــســنr مــــمـــــثـال عـن جـــــمــــعـــــيـــة
rتضامن إيدز

- دراجي أمــــيـــــنــــةr ¡ــــثــــلــــة عـن جــــمــــعــــيـــــة الــــتــــكــــافل
والتضامن االجتماعي - وعد.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اMستشفياتوإصالح اMستشفيات

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 22 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 9 يــولــيــو يــولــيــو
سـنة سـنة r2015 يتـعلق �ـنع استـيراد اHـواد الصـيدالنـيةr يتـعلق �ـنع استـيراد اHـواد الصـيدالنـية
واHـــســتــلـــزمــات الــطــبـــيــة اHــوجواHـــســتــلـــزمــات الــطــبـــيــة اHــوجّـــهــة لــلــطـب الــبــشــريـــهــة لــلــطـب الــبــشــري

اHصنعة في اجلزائر.اHصنعة في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإنّ وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ــــــــقــــــــتـــــــــضى األمـــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقــــتــــضى األمــــر رقـم 03 - 04 الـــــمــــؤرخ في 19
جـــمــادى األولى عـام  1424 اHــوافـق 19 يـولـيــو سـنـة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

rتمّمHعدّل واHا rالبضائع وتصديرها
- و�ـــقـــتــضـى الــقــانــون رقم 04 - 18 اHــؤرخ في13 
ذي الـــقـــعـــدة عــام  1425 اHــوافق  25 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2004
واHتعلق بالـوقاية من اخملدرات و اHؤثرات العقلية وقمع

   rبها YشروعHاالستعمال واالجتار غير ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرخ في 29
صــفـر عـام 1430 اHـوافق  25 فـبـرايــر سـنـة 2009 واHــتـعـلق

   rعدّلHا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHــؤرخ في 25 رجب عــام 1436  اHــوافق 14 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 284
اHؤرخ في 5 مـحرم عام 1413 اHوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واHـتعـلق بتـسجـيل اHنـتجـات الصـيدالنـية اHـستـعمـلة في

rالطب البشري
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 285
اHؤرخ في 5 مـحرم عام 1413 اHوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واHـــتــعــلـق بــرخص اســـتــغالل مـــؤســســة إنـــتــاج اHــنـــتــجــات

rتممHعدل واHا rالصيدالنية و/أو توزيعها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اHــؤرخ في 25 ذي احلـــجّـــة عــام 1432 اHــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سنة 2011 الـذي يحدد  صالحـيات وزير الـصحة والـسكان

rستشفياتHوإصالح ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 5 جــمــادى الــثــانــيـة
عــــام 1432 اHــــوافق 8  مــــايــــو ســــنــــة 2011 واHــــتــــعــــلق �ــــنع
استيراد اHواد الصـيدالنية واHستلزمات الطبية اHوجّهة

rصنعة في اجلزائرHللطب البشري ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى مـنع اسـتـيـراد
اHـواد الصـيـدالنـيـة واHـستـلـزمـات الـطـبيـة اHـوجّـهـة لـلطب

البشري اHصنعة في اجلزائر.

اHــــــادة اHــــــادة 2 :  : حتـــــــدّد قـــــــائـــــــمـــــــة اHــــــواد الـــــــصـــــــيـــــــدالنـــــــيــــــة
rــادة األولى أعالهHـذكــورة في اHــســتــلـزمــات الــطــبــيــة اHوا

طبقا للملحق اHرفق بهذا القرار.

اHــــادة اHــــادة 3 :  : تــــتــــخــــذ الــــوزارة اHــــكــــلــــفـــة بــــالــــصــــحــــة كل
الـتـدابــيـر الـضـروريـة من أجل تـلـبـيـة احـتـيـاجـات الـسـوق
الوطـنية من اHـواد الصيـدالنية اHـذكورة في قائـمة اHواد

اHمنوعة من االستيراد.

4 :  : تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اHــؤرّخ في 5 جــمــادى اHـادة اHـادة 
الــثــانــيــة عـام 1432 اHــوافق 8  مـايــو ســنـة 2011 واHــتــعـلق
�ـنع اسـتـيـراد اHـواد الـصـيـدالنـيـة واHـسـتـلـزمـات الـطـبـية

اHوجّهة للطب البشري اHصنعة في اجلزائر.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 22 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 9
يوليو سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف



13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1662
25 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2015 م م

اHلحقاHلحق
قائمة اHواد الصيدالنية واHستلزمات الطبية اHمنوعة من االستيرادقائمة اHواد الصيدالنية واHستلزمات الطبية اHمنوعة من االستيراد

الرمزالرمز

06 F 067

06 F 068

07 E 033

12 A 131

03 A 001

21 G 050

14 H 086

14 H 176

12 E 020

07 C 016

07 C 017

21 A 001

21 D 046

07 L 055

15 A 003

26 B 038

25 B 057

14 H 110

04 C 027

16 A 003

06 B 123

06 B 243

06 M 290

أسيبوتولول

أسيبوتولول

أسيكلوفير

حمض أسيتيل ساليسيليك

حمض أسيتيل ساليسيليك

حمض األلندرونيك

حمض أسكوربيك

حمض أسكوربيك

حمض فوليك

حمض فوسيديك

حمض فوسيديك

حمض نوفليميك

حمض ريسدرونيك

حمض ساليسيليك

حمض فالبروييك

كحول إتيليك

الفوزوزين

الفا ثوكوفيرول

الفا أميالز

أميتريبتيلن

Yأملودب

Yأملودب

Yأتورفاستات/Yأملودب

حبوب

حبوب

مرهم جلدي

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

أقراص مديدة اإلفراز

حبوب

مرهم جلدي

كر¦ جلدي

مرهم جلدي

حبوب

محلول جلدي

محلول للشرب

محلول لالستعمال
اخلارجي

حبوب مديدة اإلفراز

حبوب

محلول للشرب

محلول للشرب

حبوب

أقراص

حبوب

أقراص

حبوب

200 مغ

400 مغ

 % 5

100 مغ

500 مغ

70 مغ

500 مغ

500 مغ

5 مغ

% 2

% 2

% 3

35 مغ

% 10

200 مغ/مل

°70

 10 مغ

100 مغ

1000 وحدة
CEIP/5 مل

40 مغ/مل

5 مغ

10 مغ

5 مغ/10 مغ

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـ
25 نوفمبر نوفمبر سنة سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

الرمزالرمز

06 M 297

13 G 042

13 G 043

13 G 045

13 G 230

13 G 046

13 G 047

13 G 220

13 G 181

13 G 053

13 G 054

13 G 058

14 H 302

14 H 172

14 H 207

14 H 087

14 H 216

06 F 149

06 F 069

06 M 198

06 M 225

06 M 232

06 M 233

Yأتورفاستات/Yأملودب

Yأموكسيسيل

Yأموكسيسيل

Yأموكسيسيل

Yأموكسيسيل

Yأموكسيسيل

Yأموكسيسيل

Yأموكسيسيل

أموكسيسيلY/حمض كالفوالنيك

Yأومبيسيل

Yأومبيسيل

Yأومبيسيل

أرجنY أسبرتات

أرجنY أسبرتات

أرجنY أسبرتات / حمض أسكوربيك

أسكوربات الصوديوم / غلوتامات الصوديوم /
كلورهيدرات الليزين/ أسبرتات الصوديوم

أسكوربات الصوديوم / غلوتامات الصوديوم /
كلورهيدرات الليزين/ أسبرتات الصوديوم

أتينولول

أتينولول

Yأتورفاستات

Yأتورفاستات

Yأتورفاستات

Yأتورفاستات

حبوب

مسحوق حمللول حقن

مسحوق حمللول حقن

أقراص

حبوب

مسحوق معلق للشرب

مسحوق معلق للشرب

مسحوق معلق للشرب

مسحوق معلق للشرب

مسحوق حمللول حقن

مسحوق حمللول حقن

أقراص

محلول للشرب

محلول للشرب

محلول للشرب

محلول للشرب

محلول للشرب

حبوب 

حبوب 

حبوب 

حبوب 

حبوب 

حبوب 

10 مغ/10 مغ

 500 مغ

1 غ

 500 مغ

1 غ

125 مغ/5 مل

250 مغ/5 مل

500 مغ/5 مل

500 مغ/
62.5  مغ/5 مل

 500 مغ

1 غ

 500 مغ

0.5 غ/5 مل

 1 غ/5 مل  

 1,5 غ/ 0,5 غ/
 5 مل 

 3 مغ/12,5 مغ /
  5 مـغ/5 مـغ/

5 مل

 50 مغ/12,5 مغ /
 1 % / 5 مغ/
5 مغ/ 5 مل

 50 مغ

 100 مغ

 10 مغ

 20 مغ

 40 مغ

 80 مغ

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1862
25 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

الرمزالرمز

13 E 176

13 E 299

13 E 177

13 G 060

13 G 061

07 R 080

13 G 062

13 G 063

07 H 039

07 H 165

09 H 020

07 H 041

07 H 169

10 L 185

10 L 153

06 F 267

06 F 162

06 F 299

06 F 302

16 B 098

14 G 135

14 G 175

14 H 325

Yأزيتروميس

Yأزيتروميس

 Yأزيتروميس

Yبنزيلبينيسيل Yبنزات

Yبنزيلبينيسيل Yبنزات

بنزوات البنزيل

Yبنزيلبينيسيل

Yبنزيلبينيسيل

بيتاميتازون

بيتاميتازون

بيتاميتازون 

بيتاميتازون/حمض ساليسيليك

بيتاميتازون/حمض فوسوديك

بيساكوديل

بيساكوديل

بيزوبرولول

بيزوبرولول 

بيزوبرولول/هيدروكلوروثيازيد

بيزوبرولول/هيدروكلوروثيازيد

برومازيبام

كالسيوم 

كالسيوم/كوليكالسيفيرول

كالسيوم/كوليكالسيفيرول

حبوب 

أقراص 

حبوب 

أقراص 

مسحوق Hعلق للشرب

مسحوق حمللول للحقن

مسحوق حمللول للحقن

محلول لالستعمال
اخلارجي

مسحوق حمللول حقن

مسحوق حمللول حقن

مرهم جلدي

مرهم جلدي

محلول للشرب 

مرهم جلدي

كر¦ جلدي

حتميلة

حتميلة

حبوب

حبوب 

حبوب

حبوب

حبوب 

محلول للشرب

حبوب

مسحوق حمللول للشرب

 250 مغ

 500 مغ

 200 مغ/ 5 مل 

 600000 ود

1,2 مليون ود

% 10

 500000 ود

1 مليون ود

% 0,05

% 0,10

 0,5 مغ/ مل  

% 3 / % 0.05

% 2 / % 0,1

 5 مغ

10 مغ

 5 مغ

10 مغ

 5 مغ / 6,25 مغ

10 مغ/6,25 مغ

 6 مغ

 500 مغ/ 5 مل

 500 مغ/400 ود

 500 مغ/
 400 ود/كيس

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـ
25 نوفمبر نوفمبر سنة سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

الرمزالرمز

14 G 037

14 H 340

20 C 061

20 C 062

06 E 197

06 E 234

06 E 230

06 E 231

06 E 052

06 E 053

06 E 137

20 D 201

06 F 252

06 F 208

06 F 250

06 F 209

04 B 035

04 B 036

10 B 172

23 B 039

07 C 015

17 D 017

13 K 252

كــــالــــســــيــــوم/كــــولـــــيــــكــــالــــســــيــــفــــيــــرول/فــــلــــوريــــد
الصوديوم/أسكوربات الصوديوم

كالسيوم/إرغوكالسيفيرول

كامفر/أوكالوبتول/ غياكول

كامـفر/أوكالـوبتول/ غـياكول

كانديسرتان 

كانديسرتان 

كانديسرتان/ هيدروكلوروثيازيد

كانديسرتان/ هيدروكلوروثيازيد

كبتوبريل

كبتوبريل

كبتوبريل / هيدروكلوثيازيد

Yكاربوسيست

كارفيديلول

كارفيديلول

كارفيديلول

كارفيديلول

سيليكوكسيب

سيليكوكسيب

فحم منشط

كلورهيكسيدين

Yكلورتيتراسيكل

Yكلورتيتراسيكل

Yسيبروفلوكساس

معلق للشرب

معلق للشرب

حتميلة

حتميلة

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

أقراص

حبوب

حبوب 

حبوب

حبوب 

أقراص

أقراص

حبوب

محلول لغسل الفم

مرهم جلدي

مرهم للعيون

حبوب

 125 مغ/8 مكغ /
0,5 مغ/

  22,5 مغ/5 مل

 125,5 مغ +
 20,45 مغ/

 1500 ود/5 مل

0,02غ/0,03 غ/ 
0,03 غ

0,04 غ/0,05 غ/
0,02 غ +
0,08 غ

 8 مغ

 16 مغ

 8 مغ/12,5 مغ

 16 مغ/12,5 مغ

 25 مغ

 50 مغ

 50 مغ/ 25 مغ

 375 مغ

 3,125 مغ

  6,25 مغ

  12,5 مغ

 25 مغ

 100 مغ

 200 مغ

 300 مغ

% 0,2

%3

%1

 250 مغ

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم
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71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
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84

85

86
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13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2062
25 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

الرمزالرمز

13 K 253

13 K 254

15 K 045

10 U 130

07 H 175

15 A 009

06 J 159

14 H 097

22 C 006

07 G 036

12 E 021

14 F 024

14 F 025

09 H 021

01 A 007

01 A 005

16 B 028

21 A 004

04 B 063

04 B 004

04 B 005

04 B 006

04 B 039

Yسيبروفلوكساس

Yسيبروفلوكساس

Yسيتيكول

Yسيترات البيتاي

كلوبيتازول

كلونازيبام

كلوبيدوغرال 

Yمركب فيتام

كروموغليكات الصوديوم

كروتاميتون

Yسيانوكوبالم

سيبروإيبتادين

سيبروإيبتادين

ديكزاميتازون

Yديكسكلوفينيرام

 Yديكسكلوفينيرام

ديازيبام

Yديكلوفيناك  ثنائي إيثيل أم

ديكلوفيناك بوتاسيوم

ديكلوفيناك صوديوم

ديكلوفيناك صوديوم

ديكلوفيناك صوديوم

ديكلوفيناك صوديوم

حبوب

حبوب

محلول للشرب

محلول للشرب

جل جلدي

محلول للشرب 

حبوب 

محلول للشرب

محلول لألنف

كر¦ جلدي

محلول محقن

محلول للشرب

حبوب 

محلول للحقن

محلول للشرب

حبوب

حبوب

جل للجلد

مستحلب للجلد

حبوب

أقراص

محلول للحقن

حبوب 

أقراص

حبوب 

أقراص

حبوب قابلة للتبعثر

 500 مغ

 750 مغ

 100 مغ/ مل 

 2 غ/5 مل 

 % 0,05

 2,5 مغ/مل 

 75 مغ

- - -

% 2

% 10

1000 مكغ /مل 

 2 مغ/5 مل 

 4 مغ

 4 مغ/1 مل 

 0,5 مغ/5 مل 

 2 مغ

 10 مغ

% 1

 50 مغ

  75 مغ/3 مل  

 25 مغ

 50 مغ

 50 مغ

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـ
25 نوفمبر نوفمبر سنة سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

الرمزالرمز

04 B 037

04 B 062

04 B 007

04 B 008

04 B 009

10 B 015

10 F 047

10 F 046

10 F 157

15 F 074

15 F 075

25 B 042

13 C 020

01 A 008

07 D 025

11 A 001

11 A 071

16 A 133

16 A 105

10 A 180

ديكلوفيناك صوديوم

ديكلوفيناك صوديوم

ديكلوفيناك صوديوم

ديكلوفيناك صوديوم

ديكلوفيناك صوديوم

ديوسمكتيت

دومبيريدون

دومبيريدون

دومبيريدون

دونيبيزيل

دونيبيزيل

دوكسازوزين

Yدوكسيسيكل

 Yدوكسيالم

إيكونازول

إيكونازول

إيكونازول

إستالوبرام

إستالوبرام

إيزوميبرازول

حبوب مديدة اإلفراز

أقراص مديدة اإلفراز

حبوب  ذات إفراز
اHضاعف

أقراص ذات إفراز
اHضاعف

حبوب مديدة اإلفراز

أقراص مديدة اإلفراز

حتميلة

حتميلة

مسحوق Hعلق للشرب

معلق للشرب

حبوب

حبوب قابلة للتبعثر
الفموي

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب 

أقراص

محلول للشرب

كر¦ جلدي

حتميلة مهبلية

حتميلة مهبلية مديدة
اإلفراز

حبوب

حبوب

حبوب 

أقراص

 75 مغ

 75 مغ

 100 مغ

 25 مغ

 100 مغ

3 غ/كيس

 5 مغ/5 مل 

 10 مغ

 10 مغ

 5 مغ

 10 مغ

 2 مغ

 100 مغ

 6,25 مغ/5 مل 

% 1

 150 مغ

 150 مغ

 5 مغ

 10 مغ

 20 مغ

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135



13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2262
25 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

الرمزالرمز

06 M 120

12 E 026

12 E 109

12 E 106

12 E 152

12 E 025

01 A 039

01 A 040

13 R 155

13 R 108

13 R 258

13 R 170

16 A 078

16 A 088

22 E 014

22 E 015

06 H 090

14 A 003

14 A 004

14 A 187

14 A 188

14 A 189

14 A 190

14 A 324

14 G 044

14 G 046

فينوفيبرات

حــديــد هيمي

حــديــد غير هيمي

حــديــد غير هيمي

حــديــد غير هيمي

فيريدات الصوديوم

فيكسوفينادين

فيكسوفينادين

فليكونازول

فليكونازول

فليكونازول

فليكونازول

Yفلوكسيت

Yفلوكسيت

Yفراميسيت

فراميسيتY/هيدروكرتيزون

فيروسيميد

غليبنكالميد

غليكالزيد

غليمبيريد

غليمبيريد

غليمبيريد

غليمبيريد

غليمبيريد

جلوكوز

جلوكوز

أقراص

حبوب

محلول للشرب

محلول للشرب

شراب

محلول للشرب

حبوب 

حبوب 

أقراص

أقراص

أقراص

أقراص

حبوب 

أقراص

محلول للشرب

محلول لألنف

محلول لألنف

حبوب 

حبوب 

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

محلول للحقن

محلول للحقن

 200 مغ

 200 مغ

 50 مغ/5 مل 

 100 مغ/5 مل 

 100 مغ/5 مل 

 237,5 مغ/5 مل

 120 مغ

 180 مغ

 50 مغ

 100 مغ

 150 مغ

 200 مغ

 20 مغ 

 20 مغ/5 مل

% 1,25

% 0,1/% 1,25

 40 مغ

 5 مغ

 80 مغ

 1 مغ

 2 مغ

 3 مغ

 4 مغ

 6 مغ

25 غ/500 مل 

 50 غ/500 مل 

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـ
25 نوفمبر نوفمبر سنة سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

الرمزالرمز

13 R 110

16 D 085

23 B 012

10 M 066

10 B 010

04 B 042

04 B 040

04 B 010

04 B 044

22 A 043

04 B 013

06 E 156

06 E 157

06 E 219

06 E 220

06 E 256

13 R 464

07 D 028

04 B 034

04 B 032

Yغريسيوفولف

هالوبيريدول

هيكسيتيدين

زيت برافY سائل

هــــيــــدروكــــســــيــــد األلــــومــــنــــيــــوم/هــــيــــدروكــــســــيـــد
اHغنزيوم

Yإيبوبروف

Yإيبوبروف

Yإيبوبروف

Yإيبوبروف

إيبوبروفY/بسودوإفدرين

Yاندوميتاس

ايربيزارتان

ايربيزارتان

ايربيزارتان/هيدروكلوثيازيد

ايربيزارتان/هيدروكلوثيازيد

ايربيزارتان/هيدروكلوثيازيد

إيتراكونازول

كيتوكونازول

كيتوبروفان

كيتوبروفان

حبوب

محلول للشرب 

محلول لغسل الفم

محلول للشرب

معلق للشرب

معلق للشرب

حبوب 

أقراص

حبوب 

أقراص

حبوب

أقراص

حبوب 

أقراص

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

أقراص

كر¦ جلدي

حبوب

أقراص

حبوب مديدة اإلفراز

أقراص مديدة اإلفراز

 250 مغ

 2 مغ/مل

% 0,1

% 99,7 r% 88,7
و100 %

 225 مغ/
200 مغ/5 مل

 100 مغ/5 مل

 200 مغ

 400 مغ

 600 مغ

 200 مغ/30 مغ

 25 مغ

 150 مغ

 300 مغ

 150 مغ/
12,5 مغ 

 300 مغ/
12,5 مغ

 300 مغ/25 مغ

 100 مغ

% 2

 100 مغ

 200 مغ

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181



13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2462
25 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

الرمزالرمز

04 B 068

04 B 017

21 A 032

20 A 012

20 A 013

10 L 062

15 A 051

15 A 052

15 A 064

15 A 053

10 A 167

15 A 073

15 A 102

15 A 100

14 G 038

13 K 231

10 H 056

01 A 033

01 A 034

16 B 042

16 B 043

06 E 126

06 E 240

06 E 167

كيتوبروفان

كيتوبروفان

كيتوبروفان

كيتوتيفان

كيتوتيفان

لكتيلوز

Yالموتريج

Yالموتريج

Yالموتريج

Yالموتريج

لنزوبرازول

ليفيتيراسيتام

ليفيتيراسيتام

ليفيتيراسيتام

Yليفوكارنيت

Yليفوفلوكساس

لوبيراميد

لوراتادين

لوراتادين

لورازيبام

لورازيبام

لوزرتان

لوزرتان

لوزرتان/هيدروكلوثيازيد

محلول للشرب

حتميلة

جل  جلدي

حبوب 

أقراص

محلول للشرب

محلول للشرب

حبوب 

حبوب 

حبوب 

حبوب 

أقراص 

حبوب 

حبوب

محلول للشرب

محلول للشرب

محلول للحقن

حبوب 

أقراص

حبوب

محلول للشرب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

 5 مغ/5 مل 

 100 مغ

% 2,5  

 1 مغ

1  مغ/5 مل 

% 66,5 r% 60,6
و66,7 %

 5 مغ

 25 مغ

 50 مغ

 100 مغ

 30 مغ

 500 مغ

 750 مغ

 500 مغ/5 مل 

 500 مغ/5 مل 

 500 مغ/
100 مل 

 2 مغ

 10 مغ

 5 مغ/5 مل 

 1 مغ

 2,5 مغ

  50 مغ

 100 مغ

 50 مغ/12,5 مغ

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـ
25 نوفمبر نوفمبر سنة سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

الرمزالرمز

06 E 167

14 G 054

14 G 162

10 E 035

10 E 116

14 A 006

14 A 007

14 A 224

10 F 043

10 F 044

13 F 039

13 F 199

13 F 040

11 A 002

07 B 146

07 B 091

06 C 022

06 C 023

04 B 031

04 B 030

05 B 091

10 B 004

20 D 083

06 B 015

لوزرتان/هيدروكلوثيازيد

مغنيزيوم

مغنيزيوم 

ميبفرين

ميبفرين

 Yميتفورم

 Yمتفورم

Yمتفورم

ميتوكلوبراميد

ميتوكلوبراميد

ميترونيدازول

ميترونيدازول

ميترونيدازول

ميترونيدازول

مينوكسيديل

مينوكسيديل

Yمولسيدوم

Yمولسيدوم

مورنيفليمات

مورنيفليمات

ميكوفينوالت موفيتيل

مـــيــــرتـــكــــان لـــوريل ســــلـــفـــات/ أHــــنـــيـــوم أمــــيـــنـــو
أسيتات/ غالكتون سلفات 

Yن - أسيتيل سيست

Yنيكارديب

حبوب

محلول للشرب

محلول للشرب

حبوب

أقراص

أقراص مديدة اإلفراز

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

محلول للشرب

حبوب 

حبوب

معلّق للشرب

حتميلة مهبلية

محلول جلدي

محلول جلدي

حبوب 

حبوب 

حتميلة

حتميلة

حبوب

حبوب

حبيبات حمللول للشرب

أقراص مديدة اإلفراز

 100 مغ/25 مغ

 0,75 غ/5 مل

 1,5غ /10مل

 100 مغ

  200 مغ

 500 مغ

 850 مغ

1000 مغ

 10 مغ

 5 مغ/5 مل 

 250 مغ

 500 مغ

 125 مغ/5 مل 

 500 مغ

% 2

% 5

 2 مغ

 4 مغ

 400 مغ

 700 مغ

 500 مغ

 2,50 مغ/
 250مغ/200 مغ

 200 مغ

 50 مغ

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229



13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2662
25 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

الرمزالرمز

06 B 018

10 C 017

10 C 018

07 D 032

07 C 020

16 D 099

16 D 155

16 D 100

16 D 101

10 A 113

10 A 001

10 F 093

10 F 094

13 G 068

13 G 069

13 G 160

10 B 013

07 A 006

13 C 023

03 B 005

03 B 081

03 B 007

03 B 041

Yنيفيديب

نيفروكسازيد

نيفروكسازيد

Yنيستات

Yتريامسينولون/ نيوميس /Yنيستات

Yأوالنزاب

Yأوالنزاب

Yأوالنزاب

Yأوالنزاب

أوميبرازول

أوميبرازول

أوندانسيترون

أوندانسيترون

Yأوكساسيل

Yأوكساسيل

Yأوكساسيل

أوكسيد األHنيوم

أكسيد الزنك / زيت كبد احلوت 

Yأوكسي تتراسكل

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

حبوب مديدة اإلفراز

أقراص  مديدة اإلفراز

أقراص

معلّق للشرب

مرهم جلدي

مرهم جلدي

حبوب

حبوب قابلة للتبعثر
الفموي

حبوب

حبوب قابلة للتبعثر
الفموي

أقراص

أقراص

حبوب

حبوب

مسحوق حمللول للحقن

مسحوق حمللول للحقن

أقراص

معلّق للشرب

مرهم جلدي

أقراص

حبوب

أقراص

حبوب

حتميلة

حتميلة

 20 مغ

 200 مغ

 220 مغ/5 مل 

 10 مليون و د/
100غ

 10 مليون و د/
0,1 غ/0,25 غ/

100 غ

 5 مغ

 5 مغ

 10 مغ

 10 مغ

 10 مغ

 20 مغ

 4 مغ

 8 مغ

 500 مغ

1 غ

 500 مغ

 1,212 غ/ كيس

% 20/% 27

 250 مغ

 500 مغ

1 غ

100 مغ

150 مغ

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركة الرقمالرقم

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252
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03 B 096

03 B 042

03 B 043

03 B 117

03 B 061

03 B 057

20 C 119

03 F 115

22 A 002

22 A 001

16 A 154

16 A 095

15 A 013

15 A 014

13 G 071

13 G 072

13 G 306

10 E 108

10 E 039

10 E 104

04 B 021

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول/  بسودوإفدرين

بــــراســـيــــتــــامـــول/ تــــيــــنـــوات الــــصـــوديــــوم/ زيت
الكاليتوس األساسي 

براسيتامول/ ترامادول

بـــــــــراســــــــــيـــــــــتـــــــــامــــــــــول/  تـــــــــريـــــــــبــــــــــرولـــــــــيــــــــــدين /
بسودوإفدرين

بـــــــــراســــــــــيـــــــــتـــــــــامــــــــــول/  تـــــــــريـــــــــبــــــــــرولـــــــــيــــــــــدين /
بسودوإفدرين

Yباروكسيت

Yباروكسيت

فينوباربيتال

فينوباربيتال

Yفينوكسي مثيل  بنسل

Yفينوكسي مثيل  بنسل

Yفينوكسي مثيل  بنسل

فلوروغلوسينول

فلوروغلوسينول

بينافيريوم

بيروكسيكام

حتميلة 

حتميلة

حتميلة

معلّق للشرب

محلول للشرب

حبوب

حتميلة

حبوب 

أقراص

محلول للشرب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

مسحوق Hعلّق للشرب 

حبوب

حبوب

حبوب قابلة للتبعثر
الفموي

حتميلة

حبوب

حبوب

أقراص

 170 مغ

 200 مغ

 300 مغ

 120 مغ/5 مل

 150 مغ/5 مل

 500 مغ/30 مغ

 300 مغ/
130 مغ/75 مغ

 325 مغ/
37,5 مغ

 125 مغ/
1,25 مغ/

 25 مغ/5 مل
   

 300 مغ/2,5 مغ/
50  مغ

 10 مغ

 20 مغ

 50 مغ

 100 مغ

 000 250 ود/
 5 مل

 1 مليون و د

1,5 مليون و د

 80 مغ

 150 مغ

100 مغ

 10 مغ

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركةالرمزالرمز الرقمالرقم
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25 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2015 م م

04 B 022

04 B 023

21 A 005

15 B 022

07 P 077
   

14 G 061

06 M 295

06 M 134

06 M 294

09 H 034

09 H 143

09 H 035

09 H 144

09 H 038

15 A 066

15 A 068

06 E 139

06 E 127

06 E 128

06 E 201

بيروكسيكام

بيروكسيكام

بيروكسيكام

Yبيزوتيف

بوليفيدون يودي

البوتاسيوم

Yبرافاستات

Yبرافاستات

Yبرافاستات

بريدنيزولون

بريدنيزولون

بريدنيزولون

بريدنيزولون

بريدنيزون

Yبريغابال

Yبريغابال

راميبريل

راميبريل

راميبريل

راميبريل

حبوب 

أقراص

حتميلة

جل جلدي

حبوب

محلول لإلستعمال
اخلارجي

محلول للشرب

حبوب 

حبوب

حبوب

حبوب فوّارة

حبوب قابلة للتبعثر
الفموي

حبوب فوّارة

حبوب قابلة للتبعثر
الفموي

حبوب

أقراص

أقراص

حبوب 

أقراص

حبوب

أقراص

حبوب 

أقراص

حبوب 

أقراص

 20 مغ

 20 مغ

% 0,5

 0,5 مغ

 %10

 750 مغ/5 مل

 10 مغ

 20 مغ

 40 مغ

 5 مغ

 5 مغ

 20 مغ

 20 مغ

 5 مغ

 50 مغ

 150 مغ

 1,25 مغ

 2,5 مغ

 5 مغ

 10 مغ

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركةالرمزالرمز الرقمالرقم
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06 E 289

10 A 003

10 A 102

16 D 089

16 D 090

16 D 091

15 D 097

15 D 098

20 A 016

21 A 006

11 A 085

16 A 159

16 A 099

16 A 115

25 N 045

25 N 060

10 B 194

06 M 136

06 M 203

14 G 077

14 G 078

14 G 065

10 L 140

راميبريل/ هيدروكلوروثيازيد

رانيتدين

رانيتدين

رسبيريدون

رسبيريدون

رسبيريدون

روبينيرول

روبينيرول

سالبوتامول

Yميرتكاي /Yساليسيالت  ديثيل  أم

سيرتاكونازول

Yسيرترال

Yسيرترال

Yسيرترال

سيلدينافيل

سيلدينافيل

سيميثيكون

Yسيمفاستات

Yسيمفاستات

كلوريد الصوديوم

كلوريد الصوديوم

كــلـوريــد الــصـوديــوم/   كــلـوريــد الــبـوتــاســيـوم /
سترات الصوديوم /جلوكوز

سوربيتول

حبوب 

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

محلول للشرب

مرهم جلدي

حتميلة مهبلية

حبوب 

أقراص

حبوب 

أقراص

حبوب 

أقراص

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

محلول للحقن

محلول للحقن

مسحوق حمللول للشرب

محلول للشرب

 10 مغ/12,5 مغ

 150 مغ

 300 مغ

 1 مغ

 2 مغ

 4 مغ

 0,25 مغ

 1مغ

 2 مغ/5 مل 

% 1/% 10

 300 مغ

 25 مغ

 50 مغ

100 مغ

 50 مغ

100 مغ

 80 مغ

 20 مغ

 40 مغ

 225غ/250 مل

 450 غ/500 مل

 2,6 غ /1,5 غ /
 2,9 غ / 

13,5 غ / كيس

 3 غ/5 مل 

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركةالرمزالرمز الرقمالرقم



13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3062
25 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2015 م م

13 E 031

13 E 032

13 E 154

13 E 300

13 E 307

13 E 331

07 P 079

07 P 137

13 M 090

13 M 092

16 D 066

16 D 067

25 N 052

 25 B 047

13 R 172

 07 D 094

 14 H 112

10 D 031

10 D 032

15 A 081

Yسبيراميس

Yسبيراميس

Yسبيراميس

سبيراميسY / ميترونيدازول

سبيراميسY / ميترونيدازول

سبيراميسY / ميترونيدازول

سولفاديازين الفضة

سولفاديازين الفضة/عامل النمو اجللدي 

سولفاميتوكسازول/ تر�يتوبر¦

سولفاميتوكسازول/ تر�يتوبر¦

سيلبيريد

سيلبيريد

تاداالفيل

Yتامسولوس

Yتربيناف

Yتربيناف

 Yبـيريدوكس /Yثـيام

تيمونيوم ميثيل سلفات

تيمونيوم ميثيل سلفات

توبيرامات

حبوب

حبوب

معلق للشرب

حبوب

حبوب

حبوب قابلة للتبعثر

كر¦ جلدي

كر¦ جلدي

معلق للشرب

حبوب

أقراص

محلول للشرب

حبوب 

حبوب مديدة اإلفراز

أقراص مديدة اإلفراز

حبوب

كر¦ جلدي

حبوب 

حتميلة

محلول للشرب

حبوب 

أقراص

 1,5 مليون و د

 3 مليون و د

0,375 مليون ود/
5 مل

  000 750 ود/
 125 مغ

 1,5 مليون ود/
 250 مغ

 1,5 مليون ود/
 250 مغ

%1

% 0,001/%1

 200 مغ/40 مغ/
5 مل

 400 مغ/80 مغ

 50 مغ

 25 مغ/5 مل 

 20 مغ

 0,4 مغ

 250 مغ

%1

 250 مغ/
 250 مغ

 20 مغ

 10 مغ/5 مل 

 25 مغ

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركةالرمزالرمز الرقمالرقم
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15 A 082

15 A 083

03 F 047

03 F 108

03 F 049

10 F 051 

10 F 150

10 P 084

10 P 083

06 J 107

06 J 215

 06 E 147

06 E 166

06 E 158

06 E 237

06 E 238

16 A 125

16 A 126

- - -

- - -

- - -

توبيرامات

توبيرامات

ترامادول 

ترامادول 

ترامادول 

Yتر�يبوت

Yتر�يبوت

Yروسكوجين /Yتر�يبوت

Yروسكوجين / Yتر�يبوت

تر�يتازيدين

تر�يتازيدين

فالسارتان

فالسارتان

فالسارتان/ هيدروكلوروثيازيد

فالسارتان/ هيدروكلوروثيازيد

فالسارتان/ هيدروكلوروثيازيد

Yفنالفاكس

Yفنالفاكس

مضادات السعال

مفشعات

rحــامض أســتـــيل ســالــيـــســيــلــيك rبـــراســيــتــامـــول
حامض أسكوربيك

حبوب 

أقراص

حبوب 

أقراص

أقراص

حبوب مديدة اإلفراز

حتميلة 

حبوب

حبيبات Hعلق للشرب

حتميلة

كر¦ شرجي

حبوب 

محلول للشرب

حبوب

حبوب

حبوب 

حبوب 

حبوب

أقراص مديدة اإلفراز

أقراص مديدة اإلفراز

محلول للشرب

محلول للشرب

حبوب فوارة

حبيبات فوارة

 50 مغ

100 مغ

 50 مغ

150مغ

100 مغ

 100 مغ

 74,4 مغ/
الكيس

 120 مغ/10 مغ

% 0,5/% 5,8

 20 مغ

 20 مغ/مل 

 80 مغ

 160 مغ

 80 مغ/12,5 مغ

160 مغ/
12,5 مغ

160 مغ/
25 مغ

37,5 مغ

 75 مغ

كل اHقادير

كل اHقادير

كل اHقادير

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

اHلحق اHلحق (تابعتابع)

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اHشتركةالتسمية  الدولية  اHشتركةالرمزالرمز الرقمالرقم



اHستلزمات الطبية اHمنوعة من االستيراداHستلزمات الطبية اHمنوعة من االستيراد

بيكاربونات الصوديوم لتصفية الدم

آلة تصفية الدّم ذات أنابيب دقيقة

أنابيب  تصفية الدم

محقنة 5 مل

أدوات اإلرواء

أدوات حقن الدم

اHـسـتـلـزمـات الـطبـيـة من الـقـمـاش غـير اHـنـسـوجr اHـعـقّم وغـير
اHعقّم (األلبسة واألغـطية ومستلزمات خاصة �جال اجلراحة

ولواحق احلماية وحقائب جراحية)

كمّادة شاش هيدروفيلي مطهّرة

كمّادة شاش هيدروفيلي معقّمة

ضمّادة شاش هيدروفيلي 

قطعة شاش هيدروفيلي 

950/900/750/720/700/650 غخرطوشة

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلاHادةاHادة الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

اMطبعة الرسمياMطبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3i بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3i بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

13 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3262
25 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2015 م م


