
العدد العدد 36
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 28 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
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إلى اجلزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها........................................................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  جمـادى األولى عام 1429 اJـوافـق أوّل يونـيو سـنة s2008 يـتـضمّن إنـهاء مـهـام بعـنوان وزارة
الطاقة واJناجم.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  جـمـادى األولـى عام 1429 اJـوافـق أوّل يونـيـو سـنة s2008 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس ديوان
وزير اJساهمات وترقية االستثمارات - سـابقـا.........................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26  جمـادى األولى عام 1429 اJـوافـق أوّل يونـيو سـنة s2008 يـتضـمّن إنـهاء مـهام مـديـر الـشؤون
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مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26  جمادى األولى عام 1429 اJوافـق أوّل يونيو سنة s2008 يتضمّن إنـهاء مهام مديــر دراســات
..........................................................................................................XهنيJبوزارة التكــوين والتعلــيم ا
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قــــانانــــون رقم ون رقم 08 -  - 11  م  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـامام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 25  ي  يــــــــــونونــــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ة s s2008  ي يــــــــــتــــــــــعــــــــــلقلق

بشبشـروط دخول األجروط دخول األجـانب إلى اجلانب إلى اجلـزائر وإقزائر وإقـامامـتهم بتهم بـهاها
وتنقلهم فيها.وتنقلهم فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية

- بنـاء عـلى الدسـتـورs ال سيـمـا اJواد 67 و119 و120
sو122 - 5 و126 منه

- و�قتضى األمر رقم 66 - 155 اJؤرخ في 18 صفر
عام 1386 اJوافق  8  يونـيو سنة  1966 واJتـضمن قـانون

sتممJعدل واJا sاإلجراءات اجلزائية

- و�قتضى األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق  8  يـونـيـو سـنة 1966 واJـتـضـمن قـانون

sتممJعدل واJا sالعقوبات

-  و�قـتضى األمر رقم 66 - 211 اJؤرخ في 2 ربيع
الــثـاني عـام 1386 اJـوافق 21 يـولـيــو سـنـة 1966 واJــتـعـلق

sتممJعدل واJا sبوضعية األجانب في اجلزائر

- و�قـتضى األمر رقم 70 - 86 اJؤرخ في 17 شوال
عــام  1390 اJــوافق 15 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1970 واJـــتـــضـــمن

sتممJعدل واJا sقانون اجلنسية اجلزائرية

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عـــام  1395 اJــــوافق 26  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا sدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا s تضمن القانون التجاريJوا

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 76 - 80 اJــــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واJـتضمن

sتممJعدل واJا sالقانون البحري

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 79 - 07 اJــــؤرخ في26
شــــــعـــــبــــــان عـــــام  1399 اJـــــوافق  21  يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1979

sتممJعدل واJا sتضمن قانون اجلماركJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 81 - 10 اJــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1401 اJـوافق 11 يـولـيـو سـنـة 1981 واJـتـعلق

sبشروط تشغيل العمال األجانب

قوانيـنقوانيـن
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممJعدل واJا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 03 اJــؤرخ في 10
رجب عــام  1410 اJــوافق 6 فـــبــرايــر ســنــة 1990 واJــتــعــلق

sتممJعدل واJا sفتشية العمل�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

sتممJا sبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

sتممJاsبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اJــؤرخ في 26
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 21 أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

sتممJعدل واJا sبعالقات العمل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اJــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

sتممJعدل واJا sبالسجل التجاري
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 96 - 01 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1416 اJوافق 10 ينـاير سـنة 1996 الـذي يحدد

sالقواعد التي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 97 - 06 اJــــــــؤرخ في 12
واJـتـعلق رمـضـان عام 1417 اJـوافق 21  يـنـايـر سـنـة 1997 

sبالعتاد احلربي واألسلحة والذخيرة
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 06  اJــــؤرخ في 3
ربـيع األول عام 1419 اJـوافق  27  يونـيو سـنة 1998 الذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اJتـعـلـقـة بـالـطـيـران اJـدنيs اJـعدل

sتممJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 01  اJــؤرخ في19
رمضان عام 1419 اJوافق 6  يناير سنة  1999 الذي يحدد

sتعلقة بالفندقةJالقواعد ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 06 اJــؤرخ في 18
ذي احلــــجــــة عـــام 1419 اJــــوافق 4 أبــــريل ســــنــــة 1999 الــــذي
يــــحــــدد الــــقـــواعــــد الــــتي حتــــكم نــــشــــاط وكــــالـــة الــــســــيــــاحـــة

sواألسفار
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

sتممJعدل واJا sتعلق بتطوير االستثمارJوا
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ولألسـباب نـفـسهـاs �كن الـوالي اخملـتص إقلـيمـيا أن
يقرر فورا منع دخول األجنبي إلى اإلقليم اجلزائري.

اJــاداJــادّة ة 6 :  :  عــلى األجــنــبـي مــغــادرة اإلقــلــيم اجلــزائــري
sـجرد انـقـضـاء مـدة صالحيـة تـأشـيرتـه أو بطـاقـة إقـامته�
أو اJــــدة الــــقــــانــــونـــــيــــة اJــــرخص بـــــهــــا لإلقــــامـــــة بــــاإلقــــلــــيم

اجلزائري.
وعـلى األجنـبي اJـقيم إعـادة بـطاقـة اJـقيم اخلـاصة به

إلى الوالية التي أصدرتها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط شروط دخول وخروج األجانبدخول وخروج األجانب

اJــاداJــادّة ة 7 :  : مع مـــراعـــاة االتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة اخلـــاصـــة
بـــالالجــئـــX وعــد�ي اجلـــنــســيـــة اJــصــادق عـــلــيــهـــا من قــبل
الـــدولـــة اجلـــزائـــريـــةs يـــتـــعـــX عـــلى كـل أجـــنـــبي يـــصل إلى
اإلقليم اجلزائري أن يتـقدم لدى السلطات اخملتصة اJكلفة
بــاJـراقـبـة عـلى مــسـتـوى مـراكـز احلــدود حـامال جـواز سـفـر
مـسـلّم  له من دولـتهs أو كل وثــيـقـة أخـرى قـيـد الـصالحـيـة
مــعــتــرف بــهــا من الـــدولــة اجلــزائــريــة كــوثــيــقــة ســفــر قــيــد
الصالحية و�هورةs عـند االقتضاءs بالتـأشيرة اJشترطة
الصـادرة من السلطـات اخملتصـةs وكذا دفتـرا صحيـا طبقا

للتنظيم الصحي الدولي.
حتـــدد إجــــراءات وكـــيـــفــــيـــات مـــنـح الـــتـــأشــــيـــرات عن

طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : حتــدد مـدة الــصالحـيـة الــقـصــوى لـلـتــأشـيـرة
الـقـنـصـلـيـة الـتي تـرخص بـالـدخـول إلى اإلقـلـيـم اجلـزائري

.(2) Xبسنت
وحتـدد اJــدة الـقـصـوى لـإلقـامـة اJـرخص بــهـا عـنـد كل

دخول إلى اإلقليم اجلزائري بتسعX (90) يوما.
تـــمـــنح اJـــمــــثـــلـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة
sــعـتــمــدة في اخلــارج الــتـأشــيــرة الــقـنــصــلــيـةJاجلــزائــريــة ا

مقابل دفع طالبها لرسوم قنصلية.
مع مـراعاة مـبـدإ اJعـامـلة بـاJـثلs حتدد هـذه الـرسوم

طبقا ألحكام قانون اJالية.
و�ـــكن تــســـلــيـم تــأشـــيــرة جـــمــاعـــيــة وفـــقــا لـــلــشــروط

نفسها.
وفي حـالــة رفض مـنح الــتـأشــيـرة الــقـنــصـلـيــةs �ـكن
طالـبهـا تقـد� طعن والئي أمـام الهـيئـة اJعـنيـة عمال �ـبدإ

اJعاملة باJثل.

اJــاداJــادّة ة 9 :  : �ــكـن األجــنـــبي غــيـــر اJــقـــيم واJـــوجــود في
sوضعية  قانـونية  من حيث اإلقامـة في اإلقليم اجلزائري

أن يغادره  في إطار التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 08 اJــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اJــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اJوافق 25  فبـراير سنة 2008  واJـتضمن

sدنية واإلداريةJقانون اإلجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -

- وبعد مصادقة البرJان.
يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  يـــحـــدد هـــذا الــقـــانـــون شـــروط دخــول
sاألجـانب إلى اإلقليم اجلـزائري وإقامـتهم به وتنـقلهم فيه
مـع مــراعـــاة االتــفــاقـــيــات الـــدولــيـــة أو اتــفــاقـــات اJــعـــامــلــة

باJثل.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : مع مـراعــاة مـبـدإ اJــعـامـلــة بـاJــثلs التـطـبق
أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلى أعـضــاء الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة
والـــقـــنـــصـــلـــيـــة اJـــعـــتـــمـــدة بـــاجلـــزائـــر واحلـــائـــزين الـــصـــفـــة

الدبلوماسية.

اJاداJادّة ة 3 :  : يعتبر أجـنبياs كل فرد يحـمل جنسية غير
اجلنسية اجلزائرية أو الذي ال يحمل أية جنسية.

اJـاداJـادّة ة 4 :  : يـخــضع األجـنــبيs فـيــمـا يــخص دخـوله إلى
اإلقـــلــيـم  اجلــزائـــري وإقــامـــته به وتـــنــقـــله فــيـه الســتـــيــفــاء
اإلجـراءات اJـنـصـوص عــلـيـهـا في هـذا الــقـانـون ونـصـوصه

الالحقة.
ويـجب عـلى األجنـبي فـيمـا يـخص إقامـتهs أن يـكون
حـــائــزا وثــيـــقــة الــســفـــر وتــأشــيـــرة قــيــد الــصـالحــيــةs وكــذا

الرخص اإلدارية عند االقتضاء.
حتـــدد مــدة الـــصالحــيـــة الــدنـــيــا اJـــشــتــرطـــة لــوثـــيــقــة

السفر اJذكورة أعالهs بستة (6) أشهر.
كـمـا يــجب عــلـيه إثــبـات وسـائـل الـعـيـش الـكـافــيـة له

طوال مدة إقامته باإلقليم اجلزائري.
مع مـراعــاة مـبــدإ اJـعـامــلـة بــاJـثلs يــخـضع األجــنـبي
الــــذي يـــرغـب في اإلقــــامـــة اJــــؤقـــتــــة بــــاإلقـــلــــيم اجلــــزائـــري

لاللتزام باكتتاب تأمX على السفر.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : �ــكن وزيــر الـداخــلـيــة مــنع أي أجــنـبي من
الــدخـول إلى اإلقــلـيم اجلــزائـري ألســبـاب تــتـعــلق بـالــنـظـام
الــعـــام و/أو بــأمن الــدولــةs أو تــمس بــاJــصــالح األســاســيــة

والدبلوماسية للدولة اجلزائرية.
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يجب على البحار األجنبي العابر لإلقليم اجلزائري
قـصــد االلـتـحـاق بــسـفـيـنــته الـراسـيـة �ــيـنـاء جـزائـريs أن
يكـون حـائـزا الـدفتـر الـبـحـري أو جـواز سفـر �ـهـورs عـند

االقتضاءs بتأشيرة الدخول قيد الصالحية.

15 :  : �ـــكن أن تــــأخـــذ بــــصـــمـــات األصــــابع وكـــذا اJــاداJــادّة ة 
صــــورة الــــهــــويـــة لــــلــــرعــــايــــا األجــــانب مـع االحــــتــــفــــاظ بــــهـــا
وخــضـــوعــهــا Jــعــاجلـــة مــعــلــومـــاتــيــةs وذلك �ــنـــاســبــة طــلب
الــتـــأشــيــرةs أو أثــنــاء مــراقــبــة الــشـــرطــة الــتي تــمــارســهــا
مـصالح األمـن على مـستـوى مـراكز احلـدود أو عـبر اإلقـليم

اجلزائري.
الفصل الفصل الرابعالرابع

XقيمJشروط إقامة األجانب اXقيمJشروط إقامة األجانب ا
اJـاداJـادّة ة 16 :  : يـعــتـبـر مــقـيـمــا األجـنـبـي الـذي يـرغب في
sـعتـادة والـدائـمـة في اجلـزائرJتـثـبـيت إقـامتـه الفـعـلـيـة وا
والــذي رخص له بــذلك بــتـســلـيــمه بــطــاقـة اJــقـيـم من قـبل

والية مكان إقامته مدة صالحيتها سنتان (2).
تـشــتـرط بـطـاقــة اJـقـيم عــلى األجـنـبي �ــجـرد بـلـوغه
ثـــمـــاني عـــشـــرة (18) ســـنـــة كـــامـــلـــةs مــالـم تـــنص اتـــفـــاقــات

اJعاملة باJثل على خالف ذلك.
يـتـحـصل الـطـــالب األجـنـــبي عـــلى بـطـــاقـــة مــقـيـم
ال تـتعـدى مدة صالحـيتـهـا مدة تـمدرسه أو تـكويـنه احملددة

قانونا.
ويتـحصل العـامل األجنـبي األجير عـلى بطاقـة مقيم
ال تتـعـدى مـدة صالحـيـتـها صـالحيـة الـوثـيـقـة التـي ترخص

له بالعمل.
يخضع إصدار بـطاقة اJقيم لـدفع اJعني باألمر حلق

الطابع الذي حتدد قيمته �وجب قانون اJالية.

�ــكن أن تـســلم بـطــاقـة مــقـيمs مــدة صالحـيــتـهــا عـشـر
(10) سنواتs للرعيـة األجنبية الذي أقـام باجلزائر بصفة
sمسـتـمرة وقـانـونيـة خالل مـدة سبع (7) سنـوات أو أكـثر
وكــذا ألبــنــائه الـــذين يــعــيــشــون مــعـه وبــلــغــوا سن ثــمــاني

عشرة (18).
كـمـا �كن اJـوافقـة علـى جتديـد بطـاقة اJـقـيم للـطلـبة
األجـانب وللعـمال األجانب األجـراءs على أساس اإلثـباتات

الضرورية لذلك واحملددة قانونا.

اJـاداJـادّة ة 17 :  : كل أجنـبي يـرغب فــي اإلقـامــة بـاجلــزائر
قــصــــد �ــــارســة نـــشـــاط مــأجـــورs ال�ــكـــنه االســـتـــفــادة من

بطاقة اJقيمs إال إذا كان حائزا إحدى الوثائق اآلتية :
s1 - رخصة العمل

s2 - ترخيص مؤقت للعمل
3 -  تـصــريح بـتــشـغـيل عــامل أجـنــبي بـالـنــسـبـة إلى

األجانب غير اخلاضعX لرخصة العمل.

الفصل الثالثالفصل الثالث
XقيمJشروط إقامة األجانب غير اXقيمJشروط إقامة األجانب غير ا

اJاداJادّة ة 10 :  : يعتبر غـير مقيمs األجنبي العابر لإلقليم
اجلــزائــري أو الـذي يــأتي إلـيـه لإلقـامــة به Jــدة ال تـتــجـاوز
تـسـعX (90) يــومـاs دون أن يــكـون له الــقـصــد في تـثــبـيت

إقامته أو �ارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور به.
اJاداJادّة ة 11 :  : يعفى من التأشيرة القنصلية :

1 - األجنـبي الـذي يـتواجـد عـلى م� سـفـينـة راسـية
sفي ميناء جزائري

2 - الـــبـــحـــار األجـــنـــبـي الـــعـــامل عـــلـى مـــ� ســـفـــيـــنـــة
راســيــة في مــيــنـاء جــزائــريs واJــسـتــفــيــد من إجــازة عـلى
الـيابـسةs طـبقـا لالتـفاقـيات الـبـحريـة التي صـدقت عـليـها

sالدولة اجلزائرية
s3 - األجنبي العابر  لإلقليم اجلزائري جوا

4 - األجــنــبي عــضــو طــاقم الــطــائــرة اJــتــوقــفــة بــأحـد
sمطارات اجلزائر

5 - األجــــنـــبـي اJـــســــتـــفــــيــــد من أحــــكـــام االتــــفـــاقــــيـــات
الدولية أو من اتفاقات اJعاملة باJثل في هذا اجملال.

اJـاداJـادّة ة 12 :  : �ـكـن في احلـاالت االسـتـعـجـالـيـة أن تـمـنح
شـــرطـــة احلـــدود بــصـــفـــة اســـتـــثــنـــائـــيـــةs تـــأشــيـــرة تـــســـويــة
الـوضـعـية لـألجنـبي الـذي يـتـقـدم إلى مـراكـز احلـدود بدون

تأشيرة.
حتـــــدد مــــدة صـالحــــيـــــة هـــــذه الــــتـــــأشــــيـــــرة عن طـــــريق

التنظيم. 
وفي هـذه احلـالـة تـقـوم شـرطـة احلـدود فـورا بـإخـطـار

السلطات اإلدارية اJعنية.

اJاداJادّة ة 13 :  : �كن الـسلـطات اإلدارية اخملـتصـة إقليـميا
أن تـوافق بـصـفـة اسـتـثـنـائـيـة عـلى تـمـديـد الـتـأشـيـرة Jـدة
أقـصـاها تـسـعــون (90) يـومــاs لألجنـبي الـــذي يرغب فــي
تــمـديـد مــدة إقــامـته بـاإلقــلـيـم اجلــزائــري ألكـثــر من اJــدة
اJــــرخـص بــهــــا في الــتـــأشــيــرةs دون أن يـــكــون له عـــنــدئــذ

القصد في تثبيت إقامته باإلقليم اجلزائري.

14 :  : �ـــكن أن تـــســـلـم تـــأشـــيـــرة عـــبـــور مـــدتـــهـــا اJــاداJــادّة ة 
الــــقــــصــــوى ســــبــــعـــة (7) أيــــام لألجــــنــــبـي الــــعــــابــــر لإلقــــلــــيم
اجلزائـري واحلائز تـأشيرة بـلد الـوجهة مع إثـبات امتالكه

وسائل العيش الكافية طوال مدة عبوره.
�ـــكن أن جتـــدد تــأشـــيـــرة الـــعــبـــور مـــرة واحــدة فـــقط

بصفة استثنائية.
�كن مـصالح شرطـة احلدود اخملتـصة إقلـيميـا تسليم
إجـــــازة جتـــــوّل مــــدتـــــهــــا يـــــومــــان (2) إلى ســـــبــــعــــة (7) أيــــام

لألجانب أعضاء أطقم السفن والطائرات.
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اJاداJادّة ة 26 :  : �كن مصالح األمن أن حتجز مؤقتا جواز
أو وثـيقة السـفر اخلاصـة باألجانب اJوجـودين في وضعية
غير قانونيـة مقابل وصلs يعد �ثابة بيان لهويتهمs إلى

غاية البت في وضعيتهم.
27 :  : عــنــدمــا يــغــيــر األجــنـــبي اJــقــيم بــاجلــزائــر اJـاداJـادّة ة 
بـصـفـة قانـونـيـة مـكـان إقامـته الـفـعـلـيـةs بصـفـة نـهـائـية أو
لــفــتــرة تــتــجــاوز ســتـة (6) أشــهــرs يــجب عــلــيه الــتــصــريح
بذلـك لدى مـحـافظـة الـشرطـة أو فـرقة الـدرك الـوطني أو

لدى البلدية �حل إقامته السابق واجلديد.
يـجب اســتــيــفـاء هــذه اإلجــراءات خالل خــمـســة عــشـر
(15)  يـوما الـسابـقة لـتاريـخ مغـادرة محل إقـامته الـسابق
أو الالحـــقــــة لـــتـــاريخ وصــــوله إلى مــــحل إقـــامــــته اجلـــديـــد.

ويثبت وصل التصريح إتمام هذه اإلجراءات.

الفصل السادسالفصل السادس
التصريح بتشغيل األجانب وإيوائهمالتصريح بتشغيل األجانب وإيوائهم

اJاداJادّة ة 28 :  : عـلى كل شخص طـبيعي أو مـعنـوي يشغل
أجـنــبـيـا بــأيـة صــفـة كــانتs أن يـصــرح به خالل مــدة ثـمـان
وأربـعـX (48) ســـاعـــةs لــدى اJـــصـــالـح اخملــتـــصـــة إقـــلـــيـــمـــيــا
لــلـوزارة اJــكــلـفــة بـالــتــشـغــيلs وفي حــالــة عـدم وجــود هـذه
اJصـالح لـدى بـلديـة مـحل الـتـشغـيل أو مـحـافظـة الـشـرطة

أو فرقة الدرك الوطني اخملتصة إقليميا.
ويـــجب اســـتــيـــفـــاء نـــفس اإلجـــراء عــنـــد إنـــهـــاء عالقــة

العمل.
ويــجـب عــلى اJـــســـتــخـــدم أن يـــكــون بـــإمــكـــانه تـــقــد�
اJــســتــنــدات والــوثـــائق اJــرخــصــة لــتــشـــغــيل األجــانب في

.XؤهلJمؤسسته أثناء كل طلب من األعوان ا
يـتـعـX عـلـى كل مـالك سـفـيـنــة يـشـغل بـحـارة أجـانب
عــلى مــ� ســفــيــنـة تــرفـع الــعـلـم اجلــزائــريs احلـصــول عــلى
ترخيص من الوزير اخملتصs طبقا للتشريع اJعمول به.

اJــاداJــادّة ة 29 :  : عــلى كـل مــؤجـــر مــحـــتــرف أو عـــادي يــأوي
أجــنــبــيــا بــأيــة صـــفــة كــانتs أن يــصــرح به لــدى مــحــافــظــة
الـشـرطـة أو فـرقـة الـدرك الــوطـنيs وفي حـالـة عـدم وجـود
هـذه اJـصــالح لـدى بــلـديـة مــحل الـعــX اJـؤجـرةs خالل أجل

أربع وعشرين (24) ساعة.

الفصل السابعالفصل السابع
اإلبعاد والطرد إلى احلدوداإلبعاد والطرد إلى احلدود

اJــاداJــادّة ة 30 :  : عالوة عــلى األحــكـــام اJــقــررة في اJــادة 22
(الــــفــــقــــرة 3) أعالهs فــــإن إبـــــعــــاد األجــــنــــبي خــــارج اإلقــــلــــيم
اجلــزائــري �ــكن أن يــتــخــذ �ـوجـب قــرار صـادر عـن وزيـر

الداخليةs في احلاالت اآلتية :

اJــاداJــادّة ة 18 :  : عـــلى كل أجـــنـــبي يــرغـب في تـــمــديـــد مــدة
sدة احملـددة له في الـتأشـيرةJإقـامته بـاجلـزائر ألكـثـر من ا
sقيمJأن يـطلب بطاقة ا sعتادة بهاJقصد تثبيت إقـامته ا
قبل انقضاء صالحية التأشيرة بخمسة عشر (15) يوما.

اJــاداJــادّة ة 19 :  : �ـــكن أن يـــســـتـــفـــيـــد األجـــنـــبي اJـــقـــيم من
جتميع عائلي حسب كيفيات حتدد عن طريق التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 20 :  :  عــلى األجـــنــبي الــذي يـــرغب في �ــارســة
نـــشـــاط جتـــاري أو صـــنـــاعي أو حـــرفي أو مـــهـــنـــة حـــرةs أن
يـســتــوفي الـشــروط الــقـانــونــيـة والــتــنـظــيــمـيــة اJــطـلــوبـة

Jمارسة هذا النشاط.

اJـاداJـادّة ة 21 :  : يـفــقــد صـفــة اJــقـيـمs األجـنــبي اJــقــيم الـذي
يـتـغـيب عـن اإلقـلـيم اجلـزائـري بـصـفــة مـسـتـمـرة Jـدة سـنـة

واحدة  .

اJاداJادّة ة 22 :  : �كـن سحب بـطاقـة اJقـيم من حائـزها في
أيـــة حلـــظـــة إذا ثـــبـت نـــهـــائـــيـــا أنه لـم يـــعـــد يـــســـتـــوفي أحـــد

الشروط اJطلوبة لتسليمها إياه.
وفي هذه احلالةs يعذر اJعني باألمر �غادرة اإلقليم
اجلـزائري خالل أجـل ثالثX (30)  يــومـا ابــتــداء من تـاريخ

تبليغه باإلجراء.
غـيــر أنه وبـصـفـة اسـتـثـنـائــيـةs �ـكـنه االسـتـفـادة من
أجل إضـافي ال يـتـعـدى خـمـسـة عـشـر (15)  يـومـا بـنـاء عـلى

طلب مبرر.
كـمــا �ـكن ســحب بــطـاقــة اJـقــيم من األجــنـبي اJــقـيم
الذي ثبت للسلـطات اJعنية أن نشاطاته منافية لألخالق
والــسـكـيـنـة الـعـامـةs أو تـمـس بـاJـصـالح الـوطـنـيـةs أو أدت

إلى إدانته عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات.
وفي هـــذه احلـــالـــةs تـــطـــرد الــرعـــيـــة األجـــنـــبـــيـــة فــورا

�جرد استكمال اإلجراءات اإلدارية أو القضائية.

اJــاداJــادّة ة 23 :  : حتــدد كـــيـــفـــيــات وإجـــراءات مـــنح بـــطـــاقــة
مقيم عن طريق التنظيم.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
شروط تنقل األجانبشروط تنقل األجانب

اJـاداJـادّة ة 24 :  : يــتــنــقل األجــنـبي الــذي يــقــيم في اجلــزائـر
بــحــريــة في اإلقــلــيم اجلــزائـــري دون اJــســاس بــالــســكــيــنـة
الـــعـــامـــــةs وذلك فـي إطـــار احـــتـــرام أحـــكـــام هـــذا الـــقـــانـــون

وقوانX اجلمهورية.

اJاداJادّة ة 25 :  : على الرعايـا األجانب تقد� اJستندات أو
الــوثـائـق اJـثــبــتـة لــوضــعــيـتــهم عــنــد كل طـلـب من األعـوان

اJؤهلX لذلك.
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وفي هذه احلالة يكون للطعن أثر موقف.
يـــجــــوز لـــلــقـــاضــي االســتـــعـــجــالـي أن يـــأمـــر مـــؤقـــتـــا
بــــوقف تــــنـــفــــيــــــذ قـــــرار اإلبــــعــــاد فــي حــــالــــة الــــضــــرورة

القصـوىs السيمــا في احلاالت اآلتية :
1 - األب  األجـنــبي أو األم األجـنـبـيـة لـطـفل جـزائـري
قـاصــر مــقـيم في اجلــزائــرs إذا أثـبت (ت) أنـه (هـا) يــسـاهم

sفي رعاية وتربية هذا الطفل
s2 - األجنبي القاصر عند اتخاذ قرار اإلبعاد

s3 - األجنبي اليتيم القاصر
4 - اJرأة احلامل عند صدور قرار اإلبعاد.

�ــكـن لألجــنـــبي مـــوضــوع إجـــراء الــطـــرد إلى احلــدود
االتـــصــــال �ــــمـــثــــلــــيـــتـه الـــدبــــلــــومـــاســــيــــة أو الـــقــــنــــصـــلــــيـــة
واالســتـــفــادةs عــنـــد االقــتــضـــاءs من مــســاعـــدة مــحــام و/ أو

مترجم.

اJـــــاداJـــــادّة ة 33 :  : األجـــــنــــبـي مـــــوضـــــوع إجــــراء اإلبـــــعـــــاد من
اإلقليم اجلزائـريs الذي يثبت استحالة مغادرته لهs �كن
حتـــــديــــد مـــــكـــــان إقــــامـــــته �ـــــوجب قـــــرار صــــادر عـن وزيــــر

الداخليةs إلى غاية أن يصبح تنفيذ هذا اإلجراء �كنا.

اJـاداJـادّة ة 34 :  : عــنـدمـا يـرفض دخـول أجــنـبي إلى اإلقـلـيم
اجلـزائـري عن طـريق اجلـو أو الـبـحـرs فـإن مـؤسـسـة النـقل
الـــتي قــــامت بـــنــــقـــله مــــلـــزمـــة بــــإعـــادتهs بــــنـــاء عـــلـى طـــلب
الـسلـطات اخملـتـصة اJـكلـفة بـاJراقـبة عـلى مسـتوى مـراكز
احلـــدودs إلى اJـــكـــان الـــذي اســـتـــقل فـــيه وســـائل نـــقـل هــذه
اJـؤسـسـةs وعـنـد اسـتـحـالـة ذلكs فـإلى الـبـلـد الـذي سـلم له
وثـيـقة الـسـفـر الـتي سـافـر بـهـاs أو إلى أي مـكـان آخـر أين

�كن القبول به.
كـمــا تـطـبق أحـكـام الـفـقـرة الــسـابـقـة في احلـالـة الـتي
يـــكـــون فـــيــهـــا الـــدخـــول إلـى اإلقـــلــيـم اجلـــزائـــري مـــرفـــوضــا

لألجنبي العابر لإلقليم اجلزائري :

1 - إذا كـانت مـؤسـســة الـنـقل الـتي كـان عــلـيـهـا نـقـله
sقصودة الحقا ترفض نقلهJإلى البلدان ا

sقصد قد رفضت دخولهJ2 - إذا كانت سلطـات بلد ا
أو إعادته إلى اجلزائر.

تــــتــــحــــمـل مــــؤســــســــة الـــــنــــقل الـــــتي قــــامـت بــــإنــــزاله
بــاجلــزائــر تــكــالــيف إقــامــة األجــنــبي لــلــفــتــرة الــضــروريـة

إلرجاعه وكذا تكاليف حتويله.

اJاداJادّة ة 35 :  : يـلزم بدفع غـرامة مدنـية جزافـية تتراوح
قــيـــمـــتــهـــا من  150.000 دج إلى  500.000 دج الـــنـــاقل الــذي
يـقــوم بــنـقل أجــنــبي إلى اإلقــلـيـم اجلـزائــري قــادم إلـيه من

1 - إذا تــــبــــX لــــلــــســـــلــــطــــات اإلداريــــة أن وجــــوده في
sاجلزائر يشكل تهديدا للنظام العام و/أو ألمن الدولة

2 - إذا صــدر في حــقه حــكم أو قــرار قــضــائي نــهـائي
يـتضـمن عـقوبـة سالـبة لـلحـريـة بسـبب ارتكـابه جنـاية أو

sجنحة
3 - إذا لم يــــغــــادر اإلقـــلــــيم اجلــــزائــــري في اJــــواعــــيـــد
sـادة 22 (الـفــقـرتـان  1 و2) أعالهJاحملـددة له طــبـقـا ألحــكـام ا

ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرة.

اJاداJادّة ة 31 :  : يبلغ اJعني باألمر بقرار اإلبعاد.
sـنـســوبـة إلـيهJويـسـتــفـيـد حــسب خـطــورة الـوقـائـع ا
من مـهــلـة  تـتــراوح مـدتــهـا من ثـمــان وأربـعـX (48) سـاعـة
إلى خــمــســة عــشـر (15) يــومــاs ابــتــداء من تــاريـخ تـبــلــيــغه

بقرار اإلبعاد من اإلقليم اجلزائري.
sــادة 13 من قــانــون الــعــقــوبــاتJمـع مــراعــاة أحــكــام ا
يـجـوز لألجـنـبي مـوضـوع قـرار وزيـر الـداخـلـيـة اJـتـضـمن
اإلبــــعـــاد خــــارج اإلقــــلـــيـم اجلـــزائــــري أن يــــرفع دعــــوى أمـــام
الـقـاضي االسـتـعـجـالي اخملـتص في اJـواد اإلداريـة في أجل
أقـــصـــاه خـــمـــســـة (5) أيـــام ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تـــبـــلـــيغ هـــذا

القرار. 
يفصل الـقاضي في الدعوى في أجل أقـصاه عشرون

(20)  يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.

ويكون لهذا الطعن أثر موقف.
�كن حتديد إقـامة األجنبي الذي يـقدم طعنا �وجب
الـفقـرة الـثالـثة من هـذه اJـادة إذا رأت السـلطـات اإلدارية

اخملتصة ضرورة ذلك. 

اJــــاداJــــادّة ة 32 :  : غـــــيــــر أنـه ودون اJــــســـــاس بــــأمـن الــــدولــــة
والــــنـــظــــام الـــعــــام واآلداب الــــعـــامــــة والــــتـــشــــريع اJــــتــــعـــلق
بــاجلـر�ـة اJـنــظـمـةs �ــدد أجل تـقـد� الـطــعن اJـذكـور أعاله
إلى ثالثX (30)  يوما بالـنسبة إلى األشـخاص اJذكورين

أدناه :
1 - األجــنـبـي (ة) اJـتــزوج (ة) مــنــذ ســنــتـX (2) عــلى
األقل مع جزائري (ة) بـشرط أن يكون الـزواج قد ¦ عقده
وفـقا للتشريع والـتنظيم اJعـمول بهماs وأن يـثبت فعليا

sأنهما يعيشان معا

2 - األجــــنـــبـي الـــذي يــــثـــبـت بـــالــــوســـائل الــــشـــرعــــيـــة
s (18) عـتادة في اجلزائـر قبل سن الـثامنـة عشرJإقامـته ا

sمع أبويه اللذين لهما صفة مقيم

3 - األجـنبي احلـائـز بـطـاقة اJـقـيم ذات مـدة صالحـية
عشر (10) سنوات.
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اJاJــــــــــــــــــادادّة ة 40 :   :  يــــــــــعــــــــــاقـب بـــــــــغــــــــــرامــــــــــة من  2.000  دج
إلى 15.000 دج األجــــــنــــــبـي الـــــذي اليــــــقــــــوم بــــــالــــــتــــــصــــــريح

اJنصوص عليه في اJادة  27 أعاله.

41 :  : يـــعـــاقب األجـــنـــبـي عـــلى مـــخـــالـــفـــة أحـــكـــام اJــاداJــادّة ة 
اJـــــادة 20 أعـاله بــــــغــــــرامــــــة من 50.000 دج إلى 200.000 دج

ويضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود.

كـمــا �ـكن الـنـطـق �ـصـادرة األشـيــاء اJـسـتــعـمـلـة في
اJمارسة غير الشرعية للنشاط.

اJاداJادّة ة 42 :  :  كل أجـنبي �تـنع عن تنـفيذ قـرار اإلبعاد
أو قرار الطـرد إلى احلدود أو الذي ¦ إبعاده أو طرده إلى
احلـــــــدود ودخل مـن جــــــديـــــــد إلى اإلقـــــــلــــــيـم اجلــــــزائــــــري دون
رخـصــةs يـعـاقب بــاحلـبس من ســنـتـX (2 )  إلى خـمس (5)
ســنــواتs إال إذا أثــبت بــأنه اليــسـتــطــيع االلــتـحــاق بــبــلـده
األصــلي وال الـــتــوجه نـــحــو بــلــد آخـــرs وذلك طــبـــقــا ألحــكــام
االتـفــاقـيــات الـدولــيـة اJــتـعــلـقــة بــنـظــام الالجـئــX وعـد�ي

اجلنسية.
تـــطـــبق الـــعـــقـــوبــة نـــفـــســـهـــا عــلـى كل أجـــنـــبي اليـــقــدم
لــلــســلــطــة اإلداريــة اخملـــتــصــة وثــائق الــســـفــر الــتي تــســمح
بــتــنــفـــيــذ أحــد اإلجــراءات اJــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــفــقــرة
األولى أعالهs أو الـــذي لم يـــقــدم اJـــعـــلــومـــات الـــتي تـــســمح

بهذا التنفيذs إذا لم تكن بحوزته هذه الوثائق.

عالوة على ذلك �كن أن تصـدر احملكمة حكما يقضي
�ـــنــعهs مـن اإلقــامـــة بــاإلقـــلــيم اجلـــزائــري Jـــدة ال تــتـــجــاوز

عشر(10) سنوات.
ويـرتب اJــنع من اإلقــامـة بــاإلقـلـيـم اجلـزائــريs بـقـوة
sوعـند االقـتضاء sإبعـاد احملكـوم علـيه إلى احلدود sالقانـون

بعد نفاد عقوبة حبسه النافذ.

اJاداJادّة ة 43 :  : يعاقب طبـقا ألحكام قانـون العقوباتs كل
أجــنـــبي خــاضع لــتـــحــديــد اإلقــامــة ولم يـــلــتــحق في اآلجــال
احملـددة �ــحـل اإلقـامــة احملــدد لهs أو غــادره فــيــمــا بــعـد دون

رخصة.
اJــاداJــادّة ة 44 :  : بـــغـض الـــنــــظـــر عن األحـــكــام اJـــنـــصــوص
عـلـيـهـا في اJـادتـX  30 و 36 أعـالهs يـعــاقب عـلى مــخـالــفـة
أحــــكــــام اJـــواد 4  و7 و8 و9 أعـالهs بـــاحلــــبس من ســــتـــة (6)
أشــــهــــر إلى ســــنــــتــــX (2) وبـــــغــــــرامـــــة من 10.000 دج إلى

30.000 دج.

45 :  : يـــعـــاقـب عـــلـى مـــخـــالــــفـــة أحــــكـــام اJـــادة 16 اJــاداJــادّة ة 
(الفقرة 2 ) أعاله بغرامة من  5.000 دج إلى  20.000 دج.

(2) X46 :  : يـــعـــــاقـب بــاحلـــــــبس مـــن ســـــنـــتــ اJاJــــادادّة ة 
إلـى خــــــــــمس (5) ســـــــــنـــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامـــــــــة من 60.000 دج

دولـة أخـرىs غـيـر حـائـز لـوثـائق الـسـفـر الـقـانـونـيـةs وعـنـد
االقتـضـاءs لـلـتأشـيـرة اJـفـروضة عـلـيه �ـوجب الـقـانون أو

االتفاقات الدولية اJطبقة عليه بسبب جنسيته.

ويــلـزم بـالـغــرامـة نـفــسـهـا الـنــاقل اJـعـنـي الـذي يـقـوم
بنـقل أجـنـبي عـابـر لإلقـلـيم اجلـزائريs غـيـر حـائـز لـوثائق
الـسـفــر الـقـانـونـيــة أو لـلـتـأشــيـرة اJـفـروضــة عـلـيه �ـوجب
الـقـانون أو االتـفاقـات الدولـيـة اJطـبقـة علـيه بـالنـظر إلى

مكان وجهته.

تتم معـاينـة اخملالـفة في محـضر تـعده شـرطة احلدود
وتسلم نسخة منه للناقل اJعني.

وتــــفـــــرض هــــذه الـــــغــــرامــــة �ـــــوجب قـــــرار صــــادر عن
sXـعنـيJـسافـرين اJحـسب عدد ا sالوالي اخملـتص إقـليـميـا
وتـــبـــلغ إلى الـــنـــاقل اJـــعـــني الـــذي يـــدفــعـــهـــا إلى اخلـــزيـــنــة

العمومية.
لـــلــنـــاقل اJـــعـــني حق تـــقـــد� طــعـن قــضـــائي ضـــد هــذا
الـقــرار اإلداريs أمـام اجلــهـة الــقـضــائـيــة اإلداريـة اخملــتـصـة

إقليمياs طبقا للتشريع اJعمول به.

اJـــــاداJـــــادّة ة 36 :  : �ـــــكـن طـــــرد األجـــــنـــــبـي الـــــذي يـــــدخـل إلى
اجلزائر بـصفة غـير شرعـية أو يقيـم  بصفـة غير قـانونية
عـــــلى اإلقــــلــــيـم اجلــــزائــــريs إلى احلـــــدود بــــقــــرار صــــادر عن
الــوالي اخملــتص إقــلـيــمــيـاs إال فـي حـالــة تــسـويــة وضــعــيـته

اإلدارية.

37 :  : �ـــــكـن أن حتـــــدث عن طـــــريق الـــــتـــــنـــــظـــــيم اJــــاداJــــادّة ة 
مـــــراكـــــز انــــتـــــظـــــار تـــــخـــــصص إليـــــواء الـــــرعــــايـــــا األجـــــانب
اJوجودين فـي وضعيـة غيـر قانـونيـةs في انتـظار طردهم

إلى احلدود أو حتويلهم إلى بلدهم األصلي.

�ـكن أن يـوضـع األجـنـبي في هـذه اJــراكـز بـنـاء عـلى
قـرار الـوالـي اخملـتص إقـلـيـمـيــاJ sـدة أقـصـاهـا ثالثـون (30)
يوما قابلة لـلتجديدs في انتظار استيفاء إجراءات طرده

إلى احلدود أو ترحيله إلى بلده األصلي.

الفصل الفصل الثامنالثامن
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اJــــــاداJــــــادّة ة 38 :   :  يـــــــعـــــــاقـب بــــــغـــــــرامـــــــة مـن 5.000 دج إلى
20.000 دج كل شــــخـص يــــأوي أجـــــنــــبــــيــــا ويـــــغــــفـل الــــقــــيــــام

بالتصريح اJنصوص عليه في اJادة  29 أعاله.

اJــــــاداJــــــادّة ة 39 :   :  يــــــعـــــــاقـب بــــــغــــــرامـــــــة من  5.000 دج إلى
20.000 دج األجـــــنـــــبي الـــــذي يــــرفـض االمــــتـــــثـــــال لألحـــــكــــام

اJنصوص عليها في اJادة  25 أعاله.
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4 - اJنع من �ـارسة الـنـشاط اJـهـني أو االجتـماعي
الـذي ارتـكـبت �ـنـاسـبــته اخملـالـفـة Jـدة خـمس (5) سـنـوات

على األكثر.
اJــــاداJــــادّة ة 48 :   :  يـــعـــاقـب بـــاحلـــبس من ســـنـــتـــX (2)  إلى
خــــــــمس (5)  ســـــــنـــــــواتs وبــــــــغـــــــرامـــــــة من  50.000 دج إلـى
500.000 دجs الــقـــيـــام بــعـــقـــد زواج مــخـــتـــلط فـــقط من أجل

sـقيم أو جـعل الـغيـر يحـصل عـليـهاJاحلـصـول على بـطاقـة ا
أو فــقط مـن أجل اكــتــســاب اجلــنــســـيــة اجلــزائــريــة أو جــعل

الغير يكتسبها.
ويـعـاقب بـنفس الـعـقـوبات قـيـام أجـنبي بـعـقد زواج

مع أجنبية مقيمة للغايات نفسها.
sعــنــدمــا تـرتــكب اخملــالــفــة من طــرف جــمـاعــة مــنــظــمـة
تكـون عقـوبتـها احلـبس Jدة عـشر(10)  سنـوات وغرامة من
 500.000  دج إلى 2.000.000 دجs ويــتـعـرض كــذلك مـرتــكـبـو

اخملالفة Jصادرة كل �تلكاتهم أو جزء منها.
يـــتـــعـــرض األشـــخــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــون الــذيـن أديـــنــوا
بـــإحـــدى اخملـــالـــفــات اJـــذكـــورة في هـــذه اJـــادةs لــلـــعـــقـــوبــات

التكميلية اآلتية :
1 - اJـــــنـع مـن اإلقـــــامــــــة بـــــاإلقــــــلـــــيـم اجلـــــزائــــــري Jـــــدة

sخمس(5) سنوات على األكثر
2 - اJنع من �ـارسة الـنـشاط اJـهـني أو االجتـماعي
الـذي ارتـكـبت اخملـالـفـة �ــنـاسـبـته Jـدة خـمس (5) سـنـوات

على األكثر.
اJــاداJــادّة ة 49 :  : دون اJـــســاس بـــأحــكـــام الـــتــشـــريع اJـــنــظم
لـــتــشـــغــيـل األجــانب فـي اجلــزائـــرs فــإن تـــشــغـــيل مــؤســـســة
ألجـنــبي في وضـعـيــة إقـامـة غـيـر قــانـونـيـة يــعـرضـهـا لـدفع

غرامة من  200.000 دج إلى 800.000 دج.

اJاداJادّة ة 50 :  : �ـكن أن تترتـب اJسؤولـية اجلزائـية على
األشـخـاص اJـعـنويـة طـبـقـا ألحـكام قـانـون الـعـقـوبـاتs على
اخملــــالـــــفــــات اJـــــذكــــورة فـي اJــــواد 38 إلى 41  و46 من هـــــذا

القانون.
الفصل التاسعالفصل التاسع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJــاداJــادّة ة 51 :  : تــلـــغى أحــكـــام األمــر رقم 66 - 211 اJــؤرخ
في  2 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1386 اJــــوافق 21 يـــولـــيـــو ســـنـــة

1966 واJتعلق بوضعية األجانب في اجلزائر.

اJاداJادّة ة 52 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 25 يونيو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

إلى 200.000 دجs كل شخـص يقـوم بصـفة مـباشـرة أو غير
مبـاشـرةs بـتـسـهـيل أو محـاولـة تـسـهـيل دخـول أو تـنقل أو
إقامـة أو خـروج أجنـبي من اإلقـلـيم اجلزائـري بـصفـة غـير

قانونية.
وتــكــون الــعـــقــوبــة الــســـجـن من خــمـس (5) ســنـــوات
إلى عـــــشـــــر (10) ســـــنــــوات وغـــــرامــــة من  300.000 دج إلى
600.000 دجs عـنـدمـا تـرتـكب اخملـالـفـة اJـذكـورة في الـفـقـرة

األولى أعالهs مع أحد الظروف اآلتية :
s1 - حمل السالح

2 - اسـتعمـال وسائل النـقل واالتصاالت وجتـهيزات
sخاصة أخرى

sX3 - ارتــكـاب اخملـالــفـة من طــرف أكـثـر من شــخـصـ
عــنــدمــا يـكــون عــدد اJــهــاجــرين غــيــر الــشــرعــيـX الــذين ¦

s(2) Xإدخالهم أكثر من شخص
4 - عــنـــدمــا تــرتــكب اخملــالــفــة في ظــروف من شــأنــهــا
تــعـريض األجــانب مــبـاشــرة خلـطــر آني لــلـمــوت أو جلـروح

sحتدث بطبيعتها تشويها أو عاهة مستد�ة
5 - عــــنــــدمــــا تــــكـــون اخملــــالــــفــــة من شــــأنــــهــــا تـــعــــريض
األجـانب لـظـــروف اJـعـيـشـة أو الـنـقل أو الـعـمل أو اإليواء

sال تتالءم مع الكرامة اإلنسانية
6 - عــنـدمــا تـؤدي اخملــالــفـة إلى إبــعــاد قـصــر األجـانب

sعن وسطهم العائلي أو عن محيطهم التقليدي

وتـكـــون الـعــقــوبـة الــسـجـن Jـــدة تــتــراوح من عــشــر
(10) ســــــنـــــــوات إلى عـــــــشــــــرين (20) ســـــــنــــــةs وغــــــرامــــــة من
2.250.000 دج إلى 3.000.000 دجs عــنــدمــا تــرتــكب اخملــالــفـة

مع ظــرفـX عــلى األقـل من الــظـروف احملــددة في الــفــقـرات
sالسابقة

كـمـا يـجـوز لــلـقـاضي الـنـطق �ـصـادرة األشـيـاء الـتي
اســتـــخــدمت الرتـــكــاب اخملــالـــفــة وكــذلـك اJــوارد الــنـــاجــمــة

عنها.

47 :  : �ـــكن أن يـــتـــعــــرض مـــرتـــكـــبـــو اخملـــالـــفـــات اJــاداJــادّة ة 
اJــذكــــورة في اJـــادة 46 أعالهs لــلـــعـــقــوبــات الـــتــكـــمـــيــلــيــة

اآلتية :
1 - اJـــــنع من اإلقـــــامــــة فـي اإلقــــلــــيـم اجلــــزائــــري Jــــدة

sخمس (5) سنوات على األكثر
sـدة خمس (5) سـنواتJ 2 - سحب رخـصـة الـسيـاقـة

sو�كن أن تضاعف هذه العقوبة في حالة العود
3 - الــســحب اJـؤقت أو الــنــهـائي لــرخــصـة اســتـغالل

sخط النقل
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اJـاداJـادّة ة 3 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 3 من األمـر رقم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليوسنة 2003  واJذكورأعالهs و حترر كما يأتي : 

"اJادة 3 : يقصد في مفهوم هذا األمر مايأتي: 
أ- اJـــؤســســـة : كل شـــخص طـــبـــيــعـي أو مــعـــنـــوي أيــا
كانت طبيعـته �ارس بصفة دائمـة نشاطــات اإلنتــاج أو

sالتوزيع أو اخلدمات أو االستيراد
ب - ................... (بدون تغيير) ................ 
ج - ................... (بدون تغيير) ................ 
د - ................... (بدون تغيير) ................ 

هـ - الـضــبط : كل إجــراء أيــا كـانت طــبــيـعــتهs صـادر
عـن أيــة هــيـــئــة عــمـــومــيــة يـــهــدف بـــاخلــصــوص إلـى تــدعــيم
وضــمـــان تــوازن قـــوى الـــســوقs وحـــريــة اJـــنــافـــســةs ورفع
الـقــيــود الــتي بــإمـكــانــهـا عــرقــلــة الـدخــول إلــيــهـا وســيــرهـا
اJـرنs وكـذا الـسـمـاح بـالـتـوزيع االقـتـصـادي األمثـل Jوارد
الــســوق بــX مــخــتــلف أعــوانــهــا  وذلك طــبــقــا ألحــكــام هـذا

األمر". 
اJـاداJـادّة ة 4 :  : تـعـدل أحـكـام اJادة 5 من األمـر رقم 03 - 03
اJـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اJـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي : 

"اJادة 5 : �كن تقنـX أسعار السـلع واخلدمات التي
تـــعـــتــبـــرهـــا الــدولـــة ذات طـــابع اســـتـــراتــيـــجيs عـن طــريق

التنظيم بعد أخذ رأي مجلس اJنافسة.

كما �كن اتخاذ تـدابير استثنائية للحد من ارتفاع
األسـعـار أو حتـديـدهـاs السـيـمـا في حـالـة ارتـفـاعـهـا اJـفـرط
بــــســـبب اضــــطــــرابـــات الـــســــوق أو كـــــارثـــة أو صـــعــــوبـــات
مــزمــنـــة فــي الــتــمــويـن داخل قــطــاع نـــشــاط مــعــX أو في
مــــنــــطــــقـــة جــــغــــرافــــيــــة مـــعــــيــــنــــة أو في حــــاالت االحــــتــــكـــار

الطبيعية.
تـــتـــخـــذ هــــذه الـــتـــدابـــيـــر االســــتـــثـــنـــائـــيــــة عن طـــريق
التنـظيم Jدة أقصـاها ستة (6) أشهر قابـلة للتـجديدs بعد

أخذ رأي مجلس اJنافسة".

اJاداJادّة ة 5 :  :  تتـمم أحكـام اJادة 6  من األمر رقم 03 - 03
اJـؤرخ في 19 جــمــادى األولى عـام 1424 اJـوافق 19 يــولــيـو

سنة 2003واJذكور أعالهs �طة أخيرة وحترر كما يأتي :
"اJادة 6 : : حتظر....... بـدون تغيـير حتى ... األعراف

التجارية. 
- السـماح �نح صـفقة عـموميـة لفائـدة أصحاب هذه

اJمارسات اJقيدة ".

قــــانانــــون رقم ون رقم 08 -  - 12  م  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـامام
1429 اJ اJـوافق وافق 25  ي  يـونونـيـو سو سـنة نة s  s2008  يعيعـدل ويدل ويـتـممتـمم

األمـاألمـــــر رقـم ر رقـم 03  -  - 03  اJ  اJــــؤرخ فيؤرخ في 19 ج جــــمــــادى األولىادى األولى
واJــــتـعـلقلق  Jـوافق وافق  19  يــــولولـيــــو سو ســــنـة 2003 واJاJعـامام 1424    ا

باJنافسة.باJنافسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية

- بناء عـلى الدستورs السـيما اJواد 119 و120 و122
sو126 منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عــام 1424 اJــوافق 19  يــولـــيــو ســـنــة 2003

sنافسةJتعلق باJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

sمارسات التجاريةJطبقة على اJالذي يحدد القواعد ا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 08 اJــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةJوا

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانJوبعد مصادقة البر -
يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJـــــاداJـــــادّة األولى : األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتــتــمــيـم بــعض أحــكـــام األمـــر رقم 03 - 03 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اJادة 2 من األمـر رقـم
03 - 03  اJـــؤرخ في 19 جــمــادى األولى عــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة s2003 واJذكور أعالهs وحترركما يأتي : 

"اJادة 2 :  تطبق أحكام هذا األمر على :
- نـشــاطـات اإلنــتــاج والـتــوزيع واخلــدمـات �ــا فـيــهـا
االسـتــيــراد وتــلك الــتي يــقــوم بــهــا األشـخــاص اJــعــنــويـون
الــعـمــومـيــون واجلـمــعـيــات واالحتــاديـات اJــهـنــيـةs أيــا كـان

sقانونها األساسي وشكلها أو موضوعها
- الـــصــــفــــقـــات الــــعــــمــــومـــيــــة ابــــتـــداء مـن اإلعالن عن

اJناقصة إلى غاية اJنح النهائي للصفقة.
غــيــر أنهs يـجب أال يــعــيق تـطــبــيق هـذه األحــكـام أداء
مــــهــــام اJــــرفـق الــــعــــام أو �ـــــارســــة صالحــــيـــــات الــــســــلــــطــــة

العمومية".
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10 :  : تــعــــدل أحــــكــام اJـــادة 24  مـن األمـــر رقـم اJاJـادادّة ة 
03 - 03  اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 

"اJـادة 24 : يـتـكـون مـجـلس اJـنـافـسـة من اثـني عـشر
(12) عضوا ينتمون إلى الفئات اآلتية : 

1- ســـــــــتـــــــــة (6) أعـــــــــضـــــــــاء يــــــــخـــــــــتـــــــــارون مـن ضـــــــــمن

الــــشــــخــــصــــيــــات واخلــــبـــراء احلــــائــــزيـن عــــلى األقـل شــــهـــادة
الـلـيـسـانس أو شـهـادة جـامـعـية �ـاثـلـة وخـبـرة مـهـنـيـة مدة
ثــمــاني (8) ســنـوات عــلى األقل فـي اجملـال الــقــانـوني و/أو
االقــتــصـــادي والــتي لـــهــا مــؤهالت فـي مــجــاالت اJـــنــافــســة

sلكية الفكريةJوفي مجال ا sوالتوزيع واالستهالك
XـهنـيJ2 -  أربـعة (4) أعضـاء يـختـارون من ضمن ا
اJــؤهــلـــX  اJــمــارســX أو الـــذين مــارســـوا نــشــاطــات ذات
مـسؤولـيـة  واحلائـزين شـهادة جـامـعيـة ولـهم خبـرة مـهنـية
مـــدة خـــمس (5) ســــنـــوات عــــلى األقـل فـي مـــجــــال اإلنـــتـــاج

sهن احلرةJواخلدمات وا sوالتـوزيع واحلرف
3 -  عـضـوان (2) مـؤهالن  �ــثالن جـمــعـيــات حـمــايـة

.XستهلكJا
�ـارس أعــضــاء مــجــلس اJــنــافـســة وظــائــفــهم بــصــفـة

دائمة".
اJاداJادّة ة 11 : : تعدل وتـتمم أحكام اJادة 25 من األمر رقم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جـمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003 واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 
"اJــادة 25 : يـــعـــX رئـــيس اجملـــلس ونـــائـــبـــا الــرئـــيس
واألعــــضـــاء اآلخـــرون جملـــلـس اJـــنـــافـــســـةs �ــــوجب مـــرســـوم

رئاسي.
وتنهى مهامهم باألشكال نفسها.

يــخــتـار رئــيس مــجـلـس اJـنــافــسـة من ضــمن أعــضـاء
الفـئـة األولىs كـمـا يخـتـار نـائـبـاه من ضمن أعـضـاء الـفـئة
الـثـانـيـة والـثـالــثـةs عـلى الـتـواليs واJــنـصـوص عـلـيـهـا في

اJادة 24 أعاله.
يـتم جتــديـد عـهـدة أعـضـاء مـجــلس اJـنـافـسـة كل أربع
(4) سـنـوات في حـدود نـصـف أعـضـاء كل فـئـة من الـفـئـات

اJذكورة في اJادة 24 أعاله".

اJاداJادّة ة 12 :  : تعدل وتـتمم أحكام اJادة 26 من األمـر رقـم
03 - 03 اJــؤرخ في 19 جــمــادى األولى عـام 1424 اJــوافق 19

يوليو سنة 2003 واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 

"اJــادة 26 :  :  يـعــX لــدى مــجــلس اJــنــافــســة أمــX عـام
ومـــــقــــرر عــــام وخــــمــــســــة (5) مــــقـــــررينs �ــــوجـب مــــرســــوم

رئاسي.

اJاداJادّة ة 6 :  : تعـدل أحكـام اJادة 10 من األمر رقم 03 - 03
اJـؤرخ في 19 جــمـادى األولى عـام 1424 اJـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واJذكور أعالهs وحترركما يأتي : 

"اJـادة 10 :  : يــعـتــبــر عـرقــلــة حلـريــة اJــنـافــســة أو احلـد
مــنــهــا أو اإلخالل بـــهــا ويــحــظــر كل عـــمل و/أو عــقــد مــهــمــا
كانت طبيعـته وموضوعه يسمح Jؤسـسة باالستئثار في

�ارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا األمر".

اJاداJادّة ة 7 :  : تعدل أحـكام الفقرة األولى من اJادة 19 من
األمـر رقم 03 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424
اJــوافـق 19 يـــولــيــو ســنــة 2003 واJــــذكــور أعــالهs وحتــرر

كما يأتي : 
"اJـــــادة 19 : �ـــــكن مـــــجـــــلـس اJـــــنــــافـــــســـــة أن يـــــرخص
بالـتـجـمـيع أو يـرفـضه �ـقرر مـعـلل بـعـد أخـذ رأي الـوزير
اJــكـــلف بـــالـــتـــجـــارة والـــوزيــر اJـــكـــلف بـــالـــقـــطـــاع اJــعـــني

بالتجميع .
........(الباقي بدون تغيير)..........".

اJـاداJـادّة ة 8 :  : تـتـمم أحـكـام األمـر رقم 03 - 03 اJـؤرخ في
 19جــمـادى األولى عـام 1424 اJـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003

واJذكور أعاله �ادة 21 مكررs حترر كما يأتي : 
"اJــادة 21 مـــكـــرر:  تـــرخـص جتـــمـــيـــعــــات اJـــؤســـســـات

الناجتة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي.
بــاإلضـافــة إلى ذلكs ال يــطــبق احلــد اJـنــصــوص عــلـيه
في اJـادة 18 أعاله عـلى الـتجـمـيـعات الـتي �ـكن أن يـثبت
أصـــحــــابـــهـــا أنـــهـــا تـــؤدي ال ســـيـــمـــا إلـى تـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا
التـنافـسـية أو تـساهم في حتـسX الـتـشغـيل أو من شأنـها
الــســمــاح لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة واJــتــوســطــة بــتــعــزيــز

وضعيتها التنافسية في السوق.
غـــــــيــــــر أنـهs ال تـــــــســـــــتــــــفـــــــيـــــــد مـن هــــــذا احلـــــــكـم ســــــوى
الـــتـــجـــمـــيـــعـــات الـــتـي كـــانت مـــحل تـــرخـــيـص من مـــجـــلس
اJــنـافــسـة وفــقـا لــلـشــروط اJـنــصـوص عـلــيـهــا في اJـواد 17

و19 و20 من هذا األمر".

اJــاداJــادّة ة 9 :  : تـــعــدل أحــــكــام اJــــادة 23 مــن األمـــــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 
"اJـادة 23 : تـنـشــأ سـلـطـة إداريــة مـسـتـقــلـة تـدعى في
صــلـب الــنص "مـــجــلس اJــنـــافــســة" تـــتــمــتـع بــالــشـــخــصــيــة
القـانـونيـة واالسـتقـالل اJاليs تـوضع لـدى الوزيـر اJـكلف

بالتجارة. 
يكون مقر مجلس اJنافسة في مدينة اجلزائر".
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"اJـادة 33 : تـسـجل مـيـزانـية مـجـلس اJـنـافـسـة ضمن
أبـواب مـيـزانـيـة وزارة الـتـجـارةs وذلك طـبـقـا لإلجـراءات

التشريعية والتنظيمية اJعمول بها.
رئيس مجلس اJنافسة هو اآلمر بالصرف.

تـخـضع مـيـزانـيـة مـجـلس اJـنـافـسـة لـلـقـواعـد الـعـامـة
للتسيير واJراقبة اJطبقة على ميزانية الدولة".

اJــاداJــادّة ة 18 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اJــادة 34 من األمــر
رقـم 03 - 03 اJـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1424
اJــوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003  والـــمــذكــور أعالهs وحتــرر

كما يأتي : 
"اJـادة 34 : يــتـمـتع مـجـلـس اJـنـافـسـة بــسـلـطـة اتـخـاذ
القرار واالقتـراح وإبداء الرأي �بادرة منه أو بطلب من
sــكــــلف بــالــتـــجـــارة أو كل طـــرف آخــــر مــعـــنيJالـــوزيــر ا
بــهــدف تــشــجـــيع وضـمــان الـضــبط الــفـعــال لـلــسـوقs بــأيـة
وسيـلة مالئـمةs أو اتخــاذ القــرار في كـل عمـل أو تــدبير
من شــأنـه ضــمـان الـســيـر احلـسـن لـلـمــنـافـســة وتـرقـيـتـها
في اJـنـاطق اجلغـرافـيـة أو قطـاعـات الـنـشاط الـتي تـنـعدم

فيها اJنافسة أو تكون غير متطورة �ا فيه الكفاية.
في هـــذا اإلطــارs �ــكن مـــجــلس اJـــنــافــســـة اتــخــاذ كل
تـدبـيـر في شــكل نـظـام أو تـعــلـيـمـة أو مـنــشـور يـنـشـر في
الـنـشـرة الـرسـمـية لـلـمـنـافـسـة اJنـصـوص عـلـيـهـا في اJادة

49 من هذا األمر.

�ــكن أن يــسـتــعــX مــجـلـس اJـنــافــســة بـأي خــبــيـر أو
يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقد� معلومات له.

كــــــمــــــا �ــــــكـــــنـه أن يــــــطــــــلب مـن اJــــــصــــــالح اJــــــكــــــلــــــفـــــة
بـالتـحـقـيـقات االقـتـصـاديةs السـيـمـا تـلك الـتابـعـة لـلوزارة
اJـكلفة بـالتجارة إجـراء كل حتقيق أو خبـرة حول اJسائل

اJتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه".

اJــاداJــادّة ة 19 :  :  تــعـــــدل أحــــكـــام اJــادة 36 من األمـــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 
"اJادة 36 : : يستشـار مجلس اJنافسة في كل مشروع
نص تــشــريــعي وتــنــظــيــمي لـه صــلــة بــاJــنــافــســة أو يـدرج

تدابير من شأنها السيما :
...........(الباقي بدون تغيير)...............".

اJــاداJــادّة 20 :  : تـــعـــــدل أحــــكــام اJــادة 37 من األمــــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 
"اJــــادة 37 : �ــــكن مــــجـــلـس اJـــنــــافـــســــة الـــقــــيــــام بـــكل
األعمال اJفيدة التي تندرج ضمن اختصاصهs السيما كل

حتقيق  أودراسة أو خبرة.

يجب أن يكون اJـقرر العام واJقررون حائزين على
األقل شـهـادة اللـيـسانس أو شـهـادة جامـعـية �ـاثـلة وخـبرة
مهـنيـة مدة خمس (5) سنـوات على األقل تـتالءم مع اJهام

اخملولة لهم طبقا ألحكام هذا األمر.
يـــعـــX الـــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــالـــتـــجـــارة �ـــثال دائـــمـــا له
sـوجب قرار� sـنافـسةJو�ـثال مسـتخـلفـا له لدى مـجلس ا
ويشاركان في أشغال مجلس اJنافسة  دون أن يكون لهم

احلق في التصويت".

اJــاداJــادّة ة 13 :   :  تــــعـــدل أحــكـــام اJــادة 27 مــن األمــــر رقم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 

"اJــــادة 27 : يــــرفـع .......... بــــدون تــــغــــيـــــيــــر حــــتى ...
الوزير اJكلف بالتجارة. 

يـــنـــشـــر تـــقـــريـــر الـــنـــشـــاط في الـــنـــشـــرة الـــرســـمـــيـــة
sـادة 49 من هـذا األمـرJـنـصـوص عــلـيـهـا في اJلـلـمـنــافـسـة ا
كمـا �كن نـشـره كلـيا أو مـستـخـرجات مـنه في أي وسيـلة

إعالمية أخرى مالئمة".

اJــاداJــادّة ة 14 :  : تـــعــــدل أحــكــــام اJــادة 28 من األمــــر رقــم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003 واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 
"اJــــــادة 28 : يــــــشـــــــرف عــــــلـى........ بــــــدون تــــــغـــــــيــــــيــــــر

حتى....... أو حدوث مانع له. 
ال تـــصح جـــلــــســـات مـــجـــلس اJــــنـــافـــســـة إال بـــحـــضـــور

ثمانية (8 ) أعضاء على األقل.
............ (الباقي بدون تغيير).............".

اJــاداJــادّة ة 15 :  : تـــعــدل أحــكــــام اJــــادة 31 مــن األمـــر رقـم
03 - 03 اJـــؤرخ في 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اJـادة 31 : يـحـدد تـنـظـيم  مـجـلس اJـنـافـسـة وسـيـره
�وجب مرسوم تنفيذي".

اJــاداJــادّة ة 16 :  : تـــعــــدل أحــكــــام اJــادة 32 من األمـــر رقـــم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 
"اJـــــادة 32 : يـــــحـــــدد نـــــظـــــام أجــــور أعـــــضـــــاء مـــــجـــــلس
اJـنـافـسة واألمـX الـعـام واJـقـرر الـعـام واJـقرريـن �وجب

مرسوم تنفيذي".

اJــاداJــادّة ة 17 :  :  تــعـــــدل أحــــكـــام اJــادة 33 من األمـــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 
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اJاداJادّة ة 24 :  : تتمم أحكام األمر رقـم 03 - 03 اJؤرخ في
19 جــمـادى األولى عـام 1424 اJـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003

واJذكور أعالهs �ادة 49 مكرر حتـرر كما يأتي :
"اJادة 49 مكرر: عالوة عـلى ضباط وأعـوان الشرطة
الـــقــــضـــائـــيــــة اJـــنــــصـــوص عــــلـــيــــهم في قــــانـــون اإلجـــراءات
اجلـزائـيـةs يـؤهل لـلـقـيـام بـالـتحـقـيـقـات اJـتـعـلـقـة بـتـطبـيق
هــذا األمــر ومـــعــايــنــة مــخـــالــفــة أحــكــامـهs اJــوظــفــون اآلتي

ذكرهم :
- اJــــســـتـــخـــدمـــون اJــــنـــتـــمـــون إلـى األسالك اخلـــاصـــة

sكلفة بالتجارةJراقبة التابعون لإلدارة اJبا
- األعــــوان اJــــعــــنــــيــــون الــــتــــابــــعــــون Jــــصــــالح اإلدارة

sاجلبائية
- اJقرر العام واJقررون لدى مجلس اJنافسة.

يـجب أن يـؤدي اJــقـرر الــعـام واJـقــررون اJـذكـورون
أعالهs الـيمـX في نـفس الـشروط والـكـيـفيـات الـتي تؤدى
بهـا من طرف اJـستـخدمX اJـنتـمX إلى األسـالك اخلاصة
بـــاJــــراقـــبـــة الـــتـــابـــعـــX لـإلدارة اJـــكـــلـــفـــة بـــالـــتـــجـــارة  وأن

يفوضوا بالعمل طبقا للتشريع اJعمول به.
يـجب عـلى اJــوظـفـX اJــذكـورين أعالهs خـالل الـقـيـام
�ـهامهمs وتطبـيقا ألحكام هـذا األمرs أن يبينـوا وظيفتهم

وأن يقدموا تفويضهم بالعمل.
تـتم كـيفـيات مـراقـبة ومـعـاينـة اخملالـفـات اJنـصوص
عـلـيهـا �ـوجب هـذا األمر طـبـقـا لـنفس الـشـروط واألشـكال
الـتي ¦ حتــديـدهـا في الــقـانـون رقم 04 - 02 اJـؤرخ فـي 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
الـذي يـحـدّد الـقـواعــد اJـطـبـقـة عـلى اJــمـارسـات الـتـجـاريـة

ونصوصه التطبيقية".

اJاداJادّة ة 25 :  : تعدل وتـتمم أحكام اJادة 50 من األمـر رقـم
03 - 03 اJــؤرخ في 19 جــمــادى األولى عـام 1424 اJــوافق 19

يوليو سنة 2003 واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 
"اJــــادة 50 : يــــحـــــقـق اJــــقـــــرر الــــعـــــام واJــــقـــــررون في

القضايا التي يسندها إليهم رئيس مجلس اJنافسة.
إذا ارتأوا عدم قبـولها طبـقا ألحكام اJادة 44 من هذا
األمـرs فـإنهم يـعـلـموا بـذلك رئـيس مجـلس اJـنافـسـة برأي

معلل.
يـقـوم اJـقـرر الـعـام بـالـتـنـسـيق واJـتـابـعـة واإلشراف

على أعمال اJقررين.
يتم التحقيق .......(الباقي بدون تغيير).......".

اJــاداJــادّة ة 26 :  : تــعـــــدل أحــــكـــام اJــادة 56 من  األمـــر رقـم
03 - 03  اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى األولى عــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة s2003 واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 

يــــقـــوم مــــجـــلـس اJـــنــــافــــســـةs فـي حـــالــــة مــــا إذا كـــانت
اإلجـــــراءات اJـــــتــــــخـــــذة تـــــكـــــشـف عن �ــــــارســـــات مـــــقـــــيـــــدة
للمـنافسـة �بـاشرة كل األعمـال الضـرورية لوضع حـد لها

بقوة القانون.
إذا أثــبـتت الــتـحـقــيـقــات اJـتـعــلـقـة بــشـروط تــطـبـيق
الـــنـــصـــوص الـــتـــشــــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــظــــيـــمـــيـــة ذات الـــصـــلـــة
بـاJنافسةs بـأن تطبيق هـذه النصوص يتـرتب عليه قيود
عــلى اJــنــافــســـةs فــإن مــجــلس اJــنــافــســة يــتــخــذ كل إجــراء

مناسب لوضع حد لهذه القيود".

اJاJــــادادّة 21 :  : تــعـــدل أحــكـــام الــفــقـــرة األولى من اJـــادة 39 من
األمـــــــر رقـم 03 - 03 اJــــــؤرخ في 19 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1424
اJوافق 19 يوليو سنة 2003 واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 
"اJــــادة 39 : عـــــنــــدمـــــا تـــــرفع قـــــضــــيـــــة أمـــــام مــــجـــــلس
اJـنــافـســة تــتـعــلق بــقـطــاع نــشـاط يــدخل ضــمن اخـتــصـاص
ســلـطــة ضـبطs فــإن اجملــلس يـرسل فــورا نــسـخــة من اJـلف
إلى سلـطـة الضـبط اJـعنـيـة إلبداء الـرأي في مـدة أقصـاها

ثالثون (30) يوما.
...........(الباقي بدون تغيير)............".

اJــاداJــادّة ة 22 :  : تـــــعــدل أحــكـــام اJــــادة 47 من األمـــر رقــم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جـمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 
"اJـادة 47 : تــبــلغ الــقــرارات الــتي يــتــخــذهــا مــجــلس
اJـــنــافـــســة إلى األطـــراف اJــعــنـــيــة لـــتــنــفـــيــذهـــا عن طــريق

محضر قضائي.
وترسل إلى الوزير اJكلف بالتجارة.

sحتت طائـلة البطالن sهـذه القرارات Xيجب أن تب
أجل الــطـــعن وكــذلك أســـمــاء وصــفــات وعـــنــاوين األطــراف

التي بلغت إليها.
يـتم تنفيذ قـرارات مجلس اJنـافسة طبقـا للتشريع

اJعمول به".
اJــاداJــادّة ة 23 :  : تـــعــــدل أحــكــام اJــــــادة 49 من األمـــر رقـم
03 - 03  اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى األولى عــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 

"اJــــادة 49 : : يــــنـــشــــر مــــجـــلـس اJـــنــــافــــســـة الــــقـــرارات
الــصـادرة عــنه وعن مــجـلس قــضـاء اجلــزائــرs وعن احملـكــمـة
الـعـليـا وكـذا عن مـجـلس الـدولـةs واJـتعـلـقـة بـاJـنـافـسة في

النشرة الرسمية للمنافسة.
كـــمـــا �ــــكن نـــشــــر مـــســـتــــخـــرجـــات مـن قـــراراته وكل

اJعلومات األخرى بواسطة أي وسيلة إعالمية أخرى.
يــــحــــدد إنــــشـــاء الــــنــــشــــرة الــــرســــمــــيـــة لــــلــــمــــنــــافــــســـة

ومضمونها وكيفيات إعدادها عن طريق التنظيم".
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اJــــاداJــــادّة 30 :  : يــــتــــمم األمــــر رقم 03 - 03 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واJذكور أعالهs �ادة 62 مكرر1 حترر كما يأتي :

"اJادة 62 مكرر1 : تقرر العـقوبات اJنصـوص عليها
فـي أحـــكــــام اJـــواد من 56 إلى 62 مـن هـــذا األمـــرs مـن قـــبل
مــجـلس اJـنــافـسـة عـلى أســاس مـعـايـيــر مـتـعـلــقـةs ال سـيـمـا
بـــــخــــطــــورة اJـــــمــــارســـــة اJــــرتــــكـــــبــــةs والــــضـــــرر الــــذي حلق
sوالـفوائـد اجملمـعة من طـرف مـرتكـبي اخملالـفة sباالقـتصـاد
ومــدى تــعــاون اJـؤســســات اJــتــهـمــة مع مــجــلس اJــنــافــسـة
خالل الــتـحــقـيق فـي الـقــضـيــة وأهـمــيـة وضــعـيــة اJـؤســسـة

اJعنية في السوق".

اJــاداJــادّة ة 31 :  :  تـــعــــدل أحــــكــام اJـــادة 63 من األمـــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جـمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 

"اJــــادة 63 :  :  تــــكـــــون قــــرارات مـــــجـــــلـس اJـــــنــــافـــــســـــة
اJـتـعلـقــة بـاJـمـارســات اJـقـيـــدة لـلمـنـافـسـة قابـلـة لـلـطعن
أمـــام مــــجـــلس قــــضـــاء اجلـــزائــــر الــــذي يـــفــــصـل فـي اJــــواد
الـــتـــجــاريـــةs مـن قـــبـل األطـــراف اJــعـــنــيــــة أو من الـــوزيــر
اJـكلف بـالـتجـارة في أجل ال يتـجـاوز شهـرا واحدا ابـتداء

من تاريخ استالم القرار.

يـــرفـع الـــطـــعن فـي اإلجـــراءات اJـــؤقــــتـــة اJـــنـــصـــوص
عــلـــــيـــهــا فـي اJــــادة 46 مــن هـــذا األمـــرs في أجـل عــشـــرين

(20) يوما.

اليترتب ............(الباقي بدون تغيير)..........".

اJــاداJــادّة ة 32 :   :  تــعـــدل أحــكـــــام اJـــادة 70 مـن األمـــر رقـم
03 - 03  اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى األولى عــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 

"اJـادة 70 :  تـرسـل الــقـرارات الــصــادرة عن مــجــلس
قـضــاء اجلـزائــر وعن احملــكـمــة الـعــلـيــا وعن مــجـلس الــدولـة
واJـتـعلـقة بـاJـنافـسة إلـى الوزيـر اJكـلف بـالتـجارةs وإلى

رئيس مجلس اJنافسة".

اJـــــاداJـــــادّة  33 : :  يـــــنـــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيـّـــة

الشّعبـيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 25 يونيو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

"اJـــــادة 56 : يـــــعــــــاقـب عـــــلـى اJــــــمـــــارســــــات اJــــــقــــــيـــــدة
للـمـنـافـسة كـمـا هـو مـنـصوص عـلـيـهـا في اJادة 14 من هـذا
األمـرs بــغــرامـة ال تــفـوق 12 % من مـبــلغ رقم األعــمـال من
غـيــر الـرســومs احملـقق فـي اجلـزائــر خالل آخـر ســنـة مــالـيـة
مــخــتــتــمــةs أو بــغــرامــة تـــســاوي عــلى األقل ضــعــفي الــربح
احملــقـق بـواســطــة هــذه اJــمــارســاتs عــلى أال تــتــجــاوز هـذه
الـــغـــرامــة أربـــعـــة أضـــعــاف هـــذا الـــربحs وإذا كـــان مــرتـــكب
اخملـالـفــة ال �ـلك رقم أعــمـال مــحـددs فـالــغـرامـة ال تــتـجـاوز

ستة ماليX دينار (6.000.000 دج)".

اJــاداJــادّة ة 27 :  : تـــــعــدل أحــــكــام اJــــادة 58 من األمـــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 

"اJــــادة 58 : �ــــكن مــــجــــلـس اJــــنـــافــــســــة إذا لـم تــــنــــفـــذ
XادتJنـصوص علـيهـا في اJؤقـتة اJاألوامر واإلجـراءات ا
45 و46 مـن هـــــــذا األمـــــــرs في اآلجـــــــال احملـــــــددةs أن يـــــــحـــــــكم

بــغـرامـات تـهـديـديــة ال تـقل عن مـبـلـغ مـائـة وخـمـسـX ألف
دينار (150.000 دج) عن كل يوم تأخير".

اJــاداJــادّة ة 28 :  :  تــعـــــدل أحــكــــام اJـــادة 59 من األمـــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة s2003 واJذكور أعالهs وحترّر كما يأتي : 

"اJـادة 59 : �ـكـــن مـجـــلس اJـــنـافـسـة إقــرار غـرامـة
ال تـتـجـاوز مـبـلغ ثـمـاªـائـة ألـف ديـنار (800.000 دج) بـناء
عــلى تـقــريـر اJــقـررs ضــد اJـؤســســات الـتي تــتـعــمـد تــقـد�
مـعــلـومـات خــاطـئـة أو غــيـر كـامــلـة بـالــنـسـبــة لـلـمــعـلـومـات
اJطلوبة أو تتهاون في تقد�هاs طبقا ألحكام اJادة 51 من
هذا األمرs أو التي ال تـقدم اJعلومات اJـطلوبة في اآلجال

احملددة من قبل اJقرر.

�ـكــن اجملـلس أيـــضـا أن يـحـــكم بـغـــرامـة تـهــديــديـة
ال تـــقل عـن مـــائـــة ألف ديـــنـــــار ( 100.000 دج) عـن كل يـــوم

تأخير".
اJــــاداJــــادّة ة 29 :  : يــــتــــمم األمــــر رقم 03 - 03 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واJذكور أعالهs �ادة 62 مكرر حترر كما يأتي :

"اJــــادة 62  مـــــكــــرر:  في حـــــالـــــة مــــا إذا كـــــانـت كل من
الـسـنــوات اJـالـيـة اJــقـفـلــة اJـذكـورة في اJـواد 56 و61 و62
من هــذا األمــر ال تــغــطي كل واحــدة مــنـهــا مــدة ســنــةs فـإنه
يــتـم حــســاب الــعــقـــوبــات اJــالــيــة اJـــطــبــقــة عــلـى مــرتــكــبي
اخملالفة حسـب قيمة رقم األعمال مـن غير الرسومs احملقق

في اجلزائر خالل مدة النشاط اJنجز".
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2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26   جــــمـادى األولى عادى األولى عـام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــهــــام رئام رئــــــيس دييس ديــــوان وزيوان وزيــــر اJر اJــــــســــاهاهــــمــــــات وتات وتــــرقرقــــيــــة

االستثمارات - سـابقـا.االستثمارات - سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مـهـام الـسّـيـد سي مـقـران أعـرابs بـصـفـته رئـيـسـا لـديوان
sـــســــاهـــمـــات وتـــرقـــيـــة االســــتـــثـــمـــارات - ســـابـــقـــاJوزيـــر ا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم وم  رئرئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26   جـمـادى األولى عام ادى األولى عام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــــهــــــام مام مــــــديـديـــــــر الر الــــــشــــؤون الؤون الــــــقــــــانانــــــونونــــــيــــــة واJة واJــــــنــــــازعازعــــاتات

بـوزارة األشغـال العمومية.بـوزارة األشغـال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عـــــــام 1429 اJــــــوافــق أوّل يــــــونـــــيــــــو ســــــنــــة 2008
تــنـــهى مـــهـــام الــسّـــيـــد الــطـــاهـــر شــعـــنـــانs بـــصــفـــته مـــديــرا
لــــلـــــشــــؤون الــــقــــانــــونــــيــــة واJــــنــــازعــــات بــــوزارة األشــــغــــال

العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم وم رئرئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26  ج جــــمـادى األولى عادى األولى عـام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــــــــــهــــــــــــام مام مــــــــــــديــديــــــــــــــر دراســر دراســــــــــــــات بات بــــــــــــوزارة الوزارة الــــــــــــتــــــــــــكــكــــــــــــــوينوين

.XهنيJوالتعلــيم ا.XهنيJوالتعلــيم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مـــــهـــــام الـــــسّـــــيـــــد أكــــــــلي حـــــمـــــــامـيs بـــــصـــــفـــــتــه مـــــديــــــــرا
sXـــهـــنـــيــJلـــلـــدّراســـــات بـــــوزارة الـــتــكـــوين والـــتـــعـــلـــــيم ا

لتكليفــه بوظيفــة أخرى.

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26   جــــمـادى األولى عادى األولى عـام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــــهــــام األمام األمــــــX الX الــــعـعـــــــامامّ ل لــــلــــــمــــرصرصــــــد الـد الـــــــوطوطــــني حلني حلــــــقـقـــــوقوق

اإلنســان - سـابقـا.اإلنســان - سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مـهام الـسّـيـد ناصـر بـوسـتةs بـصـفـته أميـنـا عـاما لـلـمـرصد

الوطني حلقوق اإلنسان - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26   جــــمـادى األولى عادى األولى عـام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــــهــــــام مام مــــــديديــــــر مر مــــــــكــكــــــــلّـف بـف بــــــتــــــــطــــــويويــــــر الر الــــــنّــــــقــقـــل بل بــــــقــــــسمسم
تــــطــطـــويــويــــــر اJر اJــــنــــشــــآت األسآت األسـاساســــيــــة �ة �ــــصــــالح اJالح اJــــنـدوبدوب

للتخطـيط - سـابقـا.للتخطـيط - سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مــهــام الـسّــيــد عــبــد الـــرحــمــان مـجــمــعــيــةs بــصــفــته مــديـرا
مــكـــلـّـــفــــا بـــتـــطــــويــــر الـــنّـــقـــل بـــقـــسم تـــطــــويــــر اJـــنـــشــآت
sــــنـــدوب لـــلـــتـــخـــطـــيط - ســــابـــقــــاJاألســـاســـيـــة �ـــصـــــالح ا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26   جــــمـادى األولى عادى األولى عـام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء

مهام بعنوان وزارة الطاقة واJناجم.مهام بعنوان وزارة الطاقة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مــهــام الـسّــيــدين اآلتي اســمــاهـمــا بــعــنـوان وزارة الــطــاقـة

: Xأخري Xلتكليفهما بوظيفت sناجمJوا

1 - حــــــمـــــــيــــــد  دحــــــمــــــــــانـيs بــــــصــــــفــــــتــه مــــــكـــــــلّــــــفــــــــا
sبالدّراســات والتّلخـيص

2 - مـــحـــمـــد بـــشـــيـــر غـــا»s بـــصـــفـــته مـــديـــرا لألمالك
الطـاقويـة واJنجميـة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 26   جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1429
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2008 ــوافـق أوّل يــونــيــو ســنــة ل يــونــيــو ســنــةJــوافـق أواJا

مندوب احلرس البلدي في والية عنابة.مندوب احلرس البلدي في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــيّن
الــسّـيـد مـبــــروك صـغـيــــريs مـنـدوبـــا لـلـحـــــرس الـبـلــــدي

فـي واليـة عنـابــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم   رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26   جــمــادى األولى عـام جــمــادى األولى عـام 1429
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2008 ــوافـق أوّل يــونــيــو ســنــة ل يــونــيــو ســنــةJــوافـق أواJا

رئيس قسم بوزارة اJاليرئيس قسم بوزارة اJاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــيّن
الــسّـيــد عـبــد الــرحـمــان مـجــمـعــيــةs رئـيــسـا لــقــسم تـطــويـر
اJـــنــــشـــآت الــــقـــاعــــديـــة األســـاســــيـــة فـي اJـــديــــريـــة الــــعـــامـــة

للميزانية بوزارة اJاليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم مــرســوم رئـــاسيرئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 26   جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1429
Xـن الـتـعـيXيـتضـمّـن الـتـعـي sيـتضـم s2008 ـوافـق أوّل يـونـيـو سـنـة ل يـونـيـو سـنـةJـوافـق أواJا

بعنوان وزارة الطاقة واJناجم.بعنوان وزارة الطاقة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــيّن
السّادة اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة واJناجم :
sمديرا عـامـا لإلدارة واإلعالم s1 - بوعزة بن عياد

2 - حــمــيــد دحــمــانيs مــديــرا عــامــا لالســتــراتــيــجــيــة
sواالقتصــاد والتنظـيم

3 - مـــحــــمـــد بــــشـــيـــر غــــا»s مـــديــــرا حلـــمــــايـــة األمالك
الطاقويـة واJنجميـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسرســــوم وم رئرئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26   جــــمـادى األولى عادى األولى عـام ام 1429
Xيــــتـضـمّن تن تــــعـيـ sي s2008 ـوافـوافــق أوق أوّل يل يـونونــــيـو سو ســــنـة ةJاJا
عــــــــــــــضــــــــــــــو �و �ــــــــــــــجــــــــــــلـس إدارة الس إدارة الــــــــــــــوكوكــــــــــــــالالــــــــــــة الة الــــــــــــــوطوطــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــة

للجيولوجيا واJراقبـة اJنجميـة.للجيولوجيا واJراقبـة اJنجميـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــــاسيّ مـــــــؤرّخ في 26 جـــمـــادى
األولى عــام 1429 اJــوافـق أوّل يــونــيــو ســنــة 2008 يــــعــيّن
الــسّـــيــد احلـــســان بـــيــطـــامs عــضـــوا �ــجـــلس إدارة الـــوكــالــة

الــوطنــية للجــيولــوجيا واJـراقــبة اJنجمية.

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26   جــــمـادى األولى عادى األولى عـام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــــــهــــــــــام مام مــــــــديديــــــــر اJر اJــــــــعــــــــهــــــــد الد الــــــــوطوطــــــــني اJني اJــــــــــتــــــــخــــــــصّص فيص في

التكوين اJهني بواقنون (تيزي وزو).التكوين اJهني بواقنون (تيزي وزو).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مهام الـسّيد جمـال عليليs بـصفته مديـرا للمعـهد الوطني
s(تـيــزي وزو) ـهـني بــواقـنـونJـتـخــصّص في الـتـكــوين اJا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوممرسومـان رئاسيان رئاسيّـان مؤران مؤرّخان في خان في 26   جـمادى األولى عاممادى األولى عام
يـتـضـمّـنـانان  sي s2008 ـوافـق أووافـق أوّل يل يـونونـيـو سو سـنـة ةJا J1429 ا

إنإنــــهــــاء ماء مــــهــــــام مام مــــديديــــرين لرين لــــلــــصــــــيــــد الد الــــبــــحــــري واJري واJــــواردوارد
.Xالصيدية في واليت.Xالصيدية في واليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مــهـام الــسّـيــد عـبــد الـقــادر زيــديs بـصــفـته مــديـرا لــلـصــيـد
sــــوارد الـــصــــيـــديــــــة في واليـــــة تــــلـــمــــســــانJالـــبــــحـــــري وا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مــهـــام الــسّـــيـــد قــويـــدر درويشs بـــصــفـــته مـــديــرا لـــلــصـــيــد
s«ــــوارد الـــصــــيـــديـــــة في واليـــــة مــــســـتــــغــــاJالــــبـــحــــــري وا

لتكليفــه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم  وم  رئرئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26   جـمـادى األولى عام ادى األولى عام 1429
Xيــــتـضـمّن تن تــــعـيـ sي s2008 ـوافـوافــق أوق أوّل يل يـونونــــيـو سو ســــنـة ةJاJا

مكلمكلّف �همة لدى مصالح رئيس احلكومة.ف �همة لدى مصالح رئيس احلكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــيّن
الــسّــيــد سي مــقـران أعـــرابs مــكـــلّــفـا �ــهــمــة لــدى مــصـالح

رئيس احلكـومـة.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 26   جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1429
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2008 ــوافـق أوّل يــونــيــو ســنــة ل يــونــيــو ســنــةJــوافـق أواJا
عــضـــو �ــجــلس ســلــطــة ضــبط الــبــريــد واJــواصالتعــضـــو �ــجــلس ســلــطــة ضــبط الــبــريــد واJــواصالت

السلكيـة والالسلكيـة.السلكيـة والالسلكيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــيّن
الــسّــيـــد حــبــيـب عــدة عــبـــوs عــضــوا �ــجـــلس ســلـــطــة ضــبط

البريد واJواصالت السلكية والالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم مــرســوم رئـــاسيرئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 26   جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1429
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2008 ــوافـق أوّل يــونــيــو ســنــة ل يــونــيــو ســنــةJــوافـق أواJا
.XهنيJبوزارة التكوين والتعليم ا .XهنيJفتش العامّ بوزارة التكوين والتعليم اJفتش العاماJا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــيّن
الــسّــيـــد أكـــلي حـــمــاميs مــفـــتــشــا عـــامــا بــوزارة الـــتــكــوين

.XهنيJوالتعلـيم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 26   جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1429
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2008 ــوافـق أوّل يــونــيــو ســنــة ل يــونــيــو ســنــةJــوافـق أواJا
مــديـــر اJــعــهـــد الــوطــني اJــتــخــصمــديـــر اJــعــهـــد الــوطــني اJــتــخــصّص في الــتــكــوينص في الــتــكــوين

اJهني في تيـزي وزو.اJهني في تيـزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــيّن
الـسّـيد جـمـال عـليـليs مـديـرا لـلمـعـهـد الوطـني اJـتـخصّص

في التكوين اJهني في تيـزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان مرسـومـان رئـاسـيرئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 26   جـمـادى األولى عامجـمـادى األولى عام
1429 اJـوافــق أو اJـوافــق أوّل يـونــيـو ســنـة ل يـونــيـو ســنـة s2008 يــتـضــمs يــتـضــمّــنـانــنـان

تــــعــــيـــــX مــــديــــرين لــــلـــــصــــيــــد الــــبــــحــــــري واJــــواردتــــعــــيـــــX مــــديــــرين لــــلـــــصــــيــــد الــــبــــحــــــري واJــــوارد
.Xالصيديـة في واليتـ.Xالصيديـة في واليتـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــيّن
الـسّـيـد قـويـدر درويشs مــديـرا لـلـصـيـد الـبـحـري واJـوارد

الصيدية في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــيّن
السّـيد عبد الـقادر زيديs مـديرا للـصيد الـبحري واJوارد

الصيدية في والية مستغا».

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 26   جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1429
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2008 ــوافـق أوّل يــونــيــو ســنــة ل يــونــيــو ســنــةJــوافـق أواJا

مدير التربية في والية بشار.مدير التربية في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عـــــــام 1429 اJــــــوافــق أوّل يــــــونـــــــيــــو ســــــنــــة 2008
يــعـيّـن الـسّــيــد الــشـيـخ مـيــمنs مــديــرا لــلـتــربــيــة في واليـة

بشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 26   جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1429
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2008 ــوافـق أوّل يــونــيــو ســنــة ل يــونــيــو ســنــةJــوافـق أواJا

نائبة مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.نائبة مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عـــــــام 1429 اJــــــوافــق أوّل يـــــونـــــيــــــو ســـــــنــــة 2008
sزوجـة حــمــانـا sتــعــــيّن الــسّـيــدة مــلـيــكــة فـضــيــلـة قــريــشي
نـــائـــــبـــة مــــــديـــر لـــلـــبــــحـث بـــوزارة الـــفالحــــة والـــتـــنـــمـــيـــة

الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 26   جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1429
Xن تــعــيـXيــتــضــمّن تــعــيـ sيــتــضــم s2008 ــوافـق أوّل يــونــيــو ســنــة ل يــونــيــو ســنــةJــوافـق أواJا

نائبة مدير باJديرية العامة للغابات.نائبة مدير باJديرية العامة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــعــيّن
sــهـديJزوجـة اجلــزائــري طــيب ا sالــسّـيــدة جنــمــة رحــمـانـي
نــــائــــبــــة مـــــديــــــر لــــلــــوثـــــائق واألرشــــيـف واإلحــــصــــائــــيــــات

باJديريـة العامـة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 26   جــــمـادى األولى عادى األولى عـام ام 1429
اJــاJــــــــوافـــق أووافـــق أوّل يل يــــــــونــونــــــــيــــــــو سو ســــــنــــــة ة s2008 يs يــــــــتــتــــــــــضـضـــــــمّن
تــــعـيــــX مX مـديديــــر احلر احلـظــــيـرة الرة الــــوطوطـنــــيـة بة بــــبـلــــزمزمـة (والية (واليـة

باتنة).باتنة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــيّن
السّـيد سـعـيد عـبـد الرحـمـانيs مديـرا للـحـظيـرة الـوطنـية

ببلزمـة (واليـة بـاتنـة).
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وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 28  ص  صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1429 اJ اJــــــــوافق وافق 6 م مــــــــارسارس
s2008 يحs يحـدد الدد الـتـسـعـيـرات اJرات اJـرجرجـعـيـة اJة اJـعـتـمدةمدة سـنة نة 

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

sإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 83 - 11  اJــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واJــتـعـلق
بـــالــتــأمـــيــنـــات االجــتــمـــاعــيـــةs اJـــعــدل و اJـــتــممs ال ســـيــمــا

sادة 59 منهJا

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقـم 85 - 05  اJــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
واJـــتـــعــــــلق بـــحــــــمـــايـــة الـــصــــحـــة وتــــرقـــيــــتـــهـــاs اJـــــعـــدل

sتـممJوا

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

sواد  14 إلى 18 منهJا

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

sتمّمJعدّل واJا

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

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03 - 137 
اJــؤرخ في 21 مــحــرم عــام  1424 اJــوافق 24 مــارس ســنــة
2003  الـــذي يـــحـــــدد صالحـــيـــات وزيـــر الـــعـــمل والـــضـــمــان

sاالجتماعي

- و�قتـضى القرار الوزاري اJشترك اJؤرخ في15
رمـــضـــان عــام 1416 اJــوافق  4 فــبـــرايـــر ســـنــة 1996 الــذي
يـحـدد شـروط و كـيــفـيـات تـقــد�  وإلـصـاق الـقـســيـمـة عـلى

sنتوجات الصيدالنيةJا

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

sمنه

- و�ــقــتــضـى الــقــرار اJــؤرخ في27 ذي الــقـــعــدة عــام
1426 اJــــــوافق 29 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2005 الـــــذي يــــــحـــــدد

التسـعيرات اJـرجعيـة اJعـتمدة كـأساس لتـعويض األدوية
sوكيفيات تطبيقها

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

sالقابلة للتعويض من قبل الضمان االجتماعي

يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اJــــادة األولى : اJــــادة األولى : تـــطــــبـــيـــقــــا ألحـــكـــام اJـــادّة  59 - 1  من
الــقــانـون رقم 83 - 11  اJــؤرخ في  21 رمــضــان عـام 1403
اJــوافق 2 يــولـــيـــو ســـنــة s1983 اJـــعــدل واJـــتـــمّم واJـــذكــور
أعالهs يـحـدد هــذا الـقـرار الــتـسـعـيــرات اJـعـتــمــدة كـأسـاس
لـتـعـويض األدويــة من قـبل هـيــئـات الــضــمـان االجـتـمـاعي

وكيفيات تطبيقها.

تـــبــX الــتـــســعـــيــرات اJــذكــــورة في  الــفـــقـــرة األولى
أعالهs الـتي تـدعـى فـيمـا يـأتـي " الـتـسـعيـرات اJـرجـعـية "

في القائمة اJلحقة بهذا القرار.

اJــادة اJــادة 2  : تـــتـــمّم و/أو تـــعــدّل قـــائـــمـــة الــتـــســـعـــيــرات
اJــــرجـــعـــيـــة لـــلـــتـــعـــويـض اJـــطـــبـــقـــة عـــلـى األدويـــة الـــقـــابـــلـــة
للتعويض من قبل هيئات الضمان اإلجتماعي اJنصوص
عـــلــــيــــهـــا فـي هـــذا الــــقــــرار كل ســــداسي و كــــلـــمــــا اقـــتــــضت

الضرورة ذلك.

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
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اJــادة اJــادة 5 : يـــتــعـــX عــلـى اJــســـتــورديـن و/أو مــنـــتــجي
األدويـة مــطــابـقــة الـقــسـيــمــات مع أحـكــام الـقــرار الـوزاري
sـذكور أعالهJؤرخ في 4 فبـراير سـنة 1996 واJشـتـرك اJا

السيما في مجال التسعيرات اJرجعية.

يـــجب أن تـــتـــضـــمـن قـــســـيـــمـــات األدويـــة ذات الـــلـــون
األبـــيض  اJــذكــــــورة في الـــــفــــقــرة األولى أعـالهs وجــوبـا

ما يأتي : 

- شريط أخضر الـلون بالنـسبة لألدوية الواردة في
قائـمـة األدوية الـقـابـلة لـلـتـعويض اJـرفـقـة بالـقـرار اJؤرخ
في28  صـــــفــــــر عـــــام 1429 اJـــــوافق 6 مـــــارس ســــــنـــــة 2008

sذكور أعالهJوا

- شــــريط أحــــمـــر الــــلـــون بــــالـــنــــســـبــــة لألدويــــة غـــيـــر
الـواردة فـي هـذه الــقــائــمــة والــتي ال �ــكن أن تــكـون مــحل

تعويض.

sويـــــجب أن يــــوضـع الــــشـــــريط األخــــضـــــر أو األحــــمــــر
حـسب احلـالـةs بـشـكل مـائل وأن يـشـغل الـثـلث من مـسـاحة

القسيمة على األقل.  

اJـادة اJـادة 6 :  : يـعـوضs بـصفـة انـتـقـالـيـة وطـبـقـا لـلـتـنظـيم
اJـعـمـول بهs عـلى أساس سـعـر الـبيـع العـمـومي اJـبX في
الــقــســيــمــةs كل دواء قــابـل لــلــتــعــويض ذي تــســمــيــة دولــيـة
مـــشــــــتـــركـــة وشــــكل و مـــقــــاديـــر ال تـــوجــــد في مـــلــــحق هـــذا

القرار.

اJادة اJادة 7 : : يـسري مـفعـول هذا الـقرار  ثالثة (3) أشـهر
ابــــــتــــــداء مـن تــــــاريـخ نــــــشــــــره في اجلــــــريــــــدة الــــــرســــــمــــــيــــــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اJادة اJادة 8 : : تلغى كل األحكام اخملالفة لهذا القرار.

9 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الـــرســـمـــيـــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـــــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في28  صــــفــــر عــــام1429 اJــــوافق 6
مارس سنة 2008.

الطيب لوحالطيب لوح

اJــادة اJــادة 3 :   تـــعــوض األدويــة الــقـــابــلــة لــلـــتــعــويض ذات
الـتسـمـيـة الـدوليـة اJـشـتركـة و الـشـكل  واJـقـادير اJـعـنـية
بـالــتـســعـيــرات اJـرجــعـيــة اJـذكــورة في اJـادة األولى أعاله

طبقا للتنظيم اJعمول به على أساس :

- التـسـعيـرة اJـرجعـيـة للـتعـلـيب عـندمـا يـكون سـعر
الــبـيع الــعــمـومـي أكـبــر أو يــسـاوي الــتــسـعــيــرة اJـرجــعــيـة

sناسبة للتعليبJا

- سـعر الـبـيع الـعمـومي اJـبـX في القـسـيـمة عـنـدما
تـــكـــون أســـعـــار األدويــــة أدنى من الـــتـــســـعـــيـــرة اJـــرجـــعـــيـــة

اJناسبة للتعليب.

اJـادة اJـادة 4 :  يـعـبّــر عن الـتـسـعــيـرات اJـرجـعـيــة اJـبـيـنـة
في مــلـحق هـذا الـقـرار بـالـقـيـم الـوحـديـة اJـنـاسـبـةs حـسب
الــــدواء اJـــعــنـيs لــقـــيــمـــة احلـــبــة واحلـــبــة اJــغــلـــفــة واحلــبــة
الــفــوارة واحلــبــة ذات الــتــحــريــر اJــطــول واحلــبــة اJــفــتــتــة
واحلـبـة اJـغـلـفـة ذات الـتـحـريـر اJـغـيـر وحـبـة اجملـفـد الـفـمي
والـقـرص والـقرص ذي الـتـحـرير اJـطـول والـقرص مـيـكرو
حبيبات اJقاومة لألمعاء والكبسولة وكبسولة احلبيبات
اJـــــقـــــاومــــة لـألمــــعـــــاء وكــــيـس اJـــــســــحـــــوق الــــفـــــمي وكـــــيس
احلـبيبـات احمللـول للشـرب وملـلتر شـراب وملـلتر مـحلول
شــرب ومـلـلـتـــر مـحــلــول شـرب  قـطـــرات ومـلــلـتـــر مـعـلق
شــرب وكــيـس اJــعــلق لـــلــشــرب وكـــيس اJــســحـــوق الــفــمي
فـوار والتحـميلـة وأمبـولة احلقـنة وملـيغـرام حمللول حـقنة
حتت اجلــلــد لــســومــاتــروبــX وغــرام اJـرهـم اجلــلــدي وغـرام
الـــدهن اجلــــلـــدي ومــــلـــلــــتـــر مــــحـــلــــول شـــريط لـالســـتــــعـــمـــال
اJوضـعي ومـلـلـتـر لـلحـلـيب اجلـلـدي وغـرام الـدهن الـرغوي
وغـرام اJـرهم الـعيـني ومـلـلـتـر قطـرات الـعـX وجـرعة من
مـــحــــلــــول االســـتــــنــــشــــاق ومـــعــــلـق رشـــاش لـألنف وجــــرعـــة
مــسـحــوق لالسـتــنـشــاق وجـرعـة بــخـاخــة لألنف والــبـذيـرة

  .( 1 A أنتر فيرون بيتا ) ومحقنة �لوءة مسبقا

يـتم احلـصـول عــلى الـتـسـعــيـرة اJـرجـعـيــة لـلـتـعـويض
الـتي يـجب أن تـبـX عـلى الـقـسـيـمـة لـتـعـلـيب خـاص لدواء
ذي تـسـمـيــة دولـيـة مــشـتـركــة وشـكل ومـقــاديـر والـذي كـان
مــحل حتـديــد تــسـعــيـرة مــرجـعــيـة لــلـوحــدةs �ـضــاعـفــة هـذه
التـسعيرة اJـرجعيـة للوحـدة بعدد الـوحدات اJوجودة  في

تعليب اJنتوج.
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اJلحقاJلحق
قائمة التسعيرات اJرجعية للتعويض اJطبقة على األدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان االجتماعيقائمة التسعيرات اJرجعية للتعويض اJطبقة على األدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان االجتماعي

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

علم اآلرجياتعلم اآلرجيات

مضادات هستامنيةمضادات هستامنية

ســــــــــــــــيـــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــريــــــــــــــــزيـن
دهيدروكلوريد

Xديــــكـــســــكــــلــــور فـــنــــيــــرامـــ
مليات

لوراتدين

لوراتدين

فيكسوفينادين

فيكسوفينادين

مضادات لأللممضادات لأللم

ساليسليـهساليسليـه

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــض
األسيتيليساليسيليك

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــض
األسيتيليساليسيليك

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــض
األسيتيليساليسيليك

أســـــــيــــــتـل ســــــالـــــــيــــــســـــــيالت
ليزين

أســـــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــل
ساليسيالتاليزين

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــض
األسيتيليساليسيليك

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــض
األسيتيليساليسيليك

حبوب مغلفة

حبوب

حبوب

شراب

حبوب

حبوب
 

 
حبوب

مسحوق محلول
للشرب

مسحوق فمي

مسحوق فمي

مسحوق فمي

حبوب فوارة

حبوب

 10 مغ

2 مغ
 

10 مغ

 5 مغ/ملعقة
 قهوة

120 مغ

180 مغ

500 مغ

100 مغ

500 مغ

 250 مغ

500 مغ

500 مغ

100 مغ

07.50

03.73

16.02

02.93

18.92

19.42

03.34

05.88

03.34

05.88

03.34

03.34

02.65

01

01 A

01 A 003

01 A 005

01 A 033

01 A 034

01 A 039

01 A 040

03

03 A

03 A 001

03 A 002

03 A 003

03 A 024

03 A 025

03 A 058

03 A 084

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية
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اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

براسيتامول و مشتقاتهبراسيتامول و مشتقاته

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

دكستروبروبوكسيفاندكستروبروبوكسيفان

ديـكسـتروبرو بـوكسـيفان/
براسيتامول

ديـكسـتروبرو بـوكسـيفان/
براسيتامول

اJضادات لاللتهاباJضادات لاللتهاب

اJــضــادات لـاللــتــهـــاب غــيــراJــضــادات لـاللــتــهـــاب غــيــر
ستيروييدستيروييد

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

إيبوبروفان

حبوب

حتميلة

حبوب فوارة

مسحوق فمي
أكياس

أقراص

حبيبات محلول
للشرب/ أكياس

حبوب

 
أقراص

حبوب

محلول حقنة

حبوب

حبوب

حبوب حترير
مطول /أقراص
حترير مطول

حتميلة

حتميلة

حبوب

500 مغ

 100 إلى 170 مغ

 500 مغ

 500 مغ

 500 مغ

 500 مغ

1000 مغ

 30 مغ / 400 مغ

32.5 مغ/ 325 مغ

75 مغ

25 مغ

50 مغ

 100 مغ

 25 مغ

 100 مغ

400 مغ

02.50

04.60

02.50

02.50

02.50

02.50

05.00

07.00

07.00

40.80

04.60

06.00

14.00

05.68

08.76

07.85

03 B

03 B 005

03 B 007

03 B 010

03 B 039

03 B 040

03 B 060

03 B 081

03 D

03 D 010

03 D 059

04

04 B

04 B 004

04 B 005

04 B 006

04 B 007

04 B 008

04 B 009

04 B 010

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية
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اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

Xأندوميتاس

Xأندوميتاس

كيتوبروفان

كيتوبروفان

نابروكسان صوديك

نابروكسان صوديك

بيروكسيكام

بيروكسيكام

بيروكسيكام

حمض نفلوميك

ديكلوفيناك

إيبوبروفان

علم القلب وعلم األوعيةعلم القلب وعلم األوعية

اJضاداتاJضادات

Xإيزراديب

Xنيكارديب

Xنفدب

حتميلة

حتميلة

حتميلة

محلول حقنة

حبوب

حبوب

أقراص

حتميلة

محلول حقنة

حتميلة

حبوب

حبوب

أقراص حترير
مطول

أقراص حترير
مطول

حبوب حترير
مطول/ أقراص
حترير مطول

50 مغ

 100 مغ

100 مغ

 100 مغ

 275 مغ

 550 مغ

 20 مغ

 20 مغ

 20 مغ

400 مغ

 75 مغ

 200 مغ

 5 مغ

 50 مغ

 20 مغ

09.85

12.41

13.84

47.12

10.48

21.70

30.80

14.00

47.12

13.55

12.22

06.00

20.41

10.20 

13.53

04 B 014

04 B 015

04 B 017

04 B 018

04 B 019

04 B 020

04 B 022

04 B 023

04 B 024

04 B 031

04 B 037

04 B 040

06

06 B

06 B 013

06 B 015

06 B 018

تطـبق هـذه التـسـعيـرة اJـرجعـية
لــتــعــويض الــوصــفــات اJــقــدمـة
Xلــــلــــمـــــرضى اجلــــدد اخلــــاضــــعــــ
لـلعالج بـهـذا الدواء ابـتداء من
تاريخ دخول  هـذا القرار حيز

التنفيذ.

تطـبق هذه  التـسعـيرة اJرجـعية
لــتــعــويض الــوصــفــات اJــقــدمـة
Xلــــلــــمـــــرضى اجلــــدد اخلــــاضــــعــــ
لـلعالج بـهـذا الدواء ابـتداء من
تاريخ دخول  هـذا القرار حيز

التنفيذ.

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2436

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

Xأملوديب

Xأملوديب

اJضادات للذبحةاJضادات للذبحة

إزوزوربيددينترات

اJــــضـــادات الرتــــفــــاع ضـــغطاJــــضـــادات الرتــــفــــاع ضـــغط
الدمالدم

كابتوبريل

كابتوبريل

إيناالبريل

إيناالبريل

لوزارتان

راميبريل

راميبريل

كــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــريــل/
هيدروكلوروتيازيد

راميبريل

لوزارتـان/هيدروكلوروت
يازيد

كوندسارتون سيلكستيل

كوندسارتون سيلكستيل

راميبريل

مــــــالـــــيــــــات إيـــــنـــــاالبــــــريل /
هيدروكلوروتيازيد 

Xنيترونديب

حبوب /أقراص

حبوب / أقراص
 

حبوب
 

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب /أقراص

حبوب /أقراص

حبوب

حبوب /أقراص

حبوب

حبوب قابلة
للتجزئة

حبوب قابلة
للتجزئة

حبوب قابلة
للتجزئة

حبوب قابلة
للتجزئة

حبوب

  5 مغ

   10 مغ

10 مغ

 25 مغ

 50 مغ

 5 مغ

 20 مغ

  50 مغ

 2.5 مغ

 5 مغ

 50 مغ  / 25 مغ

 1.25 مغ

 50 مغ/ 12.5 مغ

 4 مغ

  8 مغ

10 مغ

20 مغ  / 12.5 مغ

  10 مغ

20.41

22.10

01.76

04.96

09.50

09.20

16.00

46.64

21.99

32.18

16.74

08.00

90.10

23.32

46.64

36.25

35.45

10.20

06 B 123

06 B 243

06 C

06 C 024

06 E

06 E 052

06 E 053

06 E 059

06 E 060

06 E 126

06 E 127

06 E 128

06 E 137

06 E 139

06 E 167

06 E 196

06 E 197

06 E 201

06 E 222

06 E 223

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

Xنيترونديب

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
/هيدروكلوروتيازيد 

لوزارتان بوتاسيوم 

احملصرات بيتااحملصرات بيتا

أسيبوتولول

أسيبوتولول

أتينولول

أتينولول

كارفيديلول

كارفيديلول

مدرات البولمدرات البول

فوروسيميد

هــــيـــــدروكــــلــــوروتـــــيــــازيــــد/
اميلوريد

مـــــــــــوســـــــــــعـــــــــــات األوعـــــــــــيــــــــــةمـــــــــــوســـــــــــعـــــــــــات األوعـــــــــــيــــــــــة
واJضادات األقفاريةواJضادات األقفارية

ترميتازدين

ترميتازيدين

ترميتازدين

قصور الشحمياتقصور الشحميات

فينوفيبرات

Xبرافستات

حبوب

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة
 

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

 
حبوب

حبوب

حبوب

محلول للشرب

حبوب مغلفة
ذات حترير 

مغير

أقراص

حبوب

  20 مغ

100 مغ  / 25 مغ

100 مغ

 200 مغ

  400 مغ

 100 مغ

 50 مغ

 6.25 مغ

 25 مغ

 40 مغ

50 مغ/  5 مغ

 20 مغ

 20 مغ/مل

 35 مغ

200 مغ

 20 مغ

20.41

90.10

93.28

10.49

19.40

13.00

12.04

23.26

40.33

04.00

06.50

07.84

07.84

11.76

30.13

45.27

06 E 224

06 E 239

06 E 240

06 F

06 F 067

06 F 068

06 F 069

06 F 149

06 F 208

06 F 209

06 H

06 H 090

06 H 094

06 J

06 J 107

06 J 215

06 J 226

06 M

06 M 120

06 M 134ال تــــــطــــــبـق هــــــذه الــــــتــــــســــــعــــــيــــــرة
اJـرجــعـيـة في حـالــة اسـتـعـمـال
مــــــتـــــزامـن لألدويــــــة اJــــــقــــــلــــــلـــــة
p 450 لإلنــزيـــــم ســيــتــوكــروم
Cyp3a4 ـــــــــــشـــــــــــابـهJواألنـــــــــــز� ا

.Cyp2c9و

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2636

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

Xسيمفاستات

Xفلوفاستات

Xفلوفاستات

فينوفبرات

Xأتورفاستات

 Xسيمفاستات

Xسيمفاستات

فينوفيبرات

Xأتورفاستات

Xفلوفاستات

علم اجللدعلم اجللد

مـــضــادات الـــعـــدمـــضــادات الـــعـــدsّ مـــضــاداتs مـــضــادات
احلصاء ومضادات اJثاحلصاء ومضادات اJثّيةية

بيروكسيد البنزول

بيروكسيد  البنزول

حمض تريتينوويك

مـــــــــــــضــــــــــــادات اجلــــــــــــراثــــــــــــيـممـــــــــــــضــــــــــــادات اجلــــــــــــراثــــــــــــيـم
اJوضعيةاJوضعية

/Xنـــــــــــــــــيــــــــــــــــــســـــــــــــــــتــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــ
Xتريامسينولون/نيوميس

مـــــــضـــــــادات الــــــفـــــــطـــــــريــــــاتمـــــــضـــــــادات الــــــفـــــــطـــــــريــــــات
اJوضعيةاJوضعية

إيكونازول

حبوب

أقراص

أقراص

أقراص حترير
مطول

حبوب 

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة ذات
حترير مغير

حبوب

حبوب مغلفة
حترير مطول

دهن

دهن

مرهم جلدي

مرهم جلدي

مرهم

 20مغ

 20 مغ

 40 مغ

 250 مغ

 10 مغ

40 مغ

 10 مغ

160 مغ

20 مغ

80 مغ

 

%5

%10

%0.05

10م ود/0.1غ
/0.25غ/100غ

%1

45.27

45.27

66.14

30.13

38.00

78.27

22.63

30.13

45.27

94.64

03.75

04.07

07.32

05.24

04.00

06 M 136

06 M 150

06 M 151

06 M 169

06 M 198

06 M 203

06 M 205

06 M 214

06 M 225

06 M 236

07

07 B

07 B 013

07 B 014

07 B 087

07 C

07 C 020

07 D

07 D 025

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

إيكونازول

كيتوكونازول

ميكونازول

Xتربيناف

Xأمورولف

سيكلوبيروكس

مــــــــــضـــــــــادات احلــــــــــلـــــــــئــــــــــيـــــــــةمــــــــــضـــــــــادات احلــــــــــلـــــــــئــــــــــيـــــــــة
ومضادات احلماتومضادات احلمات

أسيكلوفير

القشرات اجللديةالقشرات اجللدية

بـــــيـــــتـــــامـــــتـــــازون /حـــــامض
ساليسيليك

مزيالت الطبقة القرتينيةمزيالت الطبقة القرتينية
للجلد وردودللجلد وردود

إيزوتريتينوان

إيزوتريتينوان

عــــــــلـم الـــــــــغــــــــدد الـــــــــصـــــــــمــــــــاءعــــــــلـم الـــــــــغــــــــدد الـــــــــصـــــــــمــــــــاء
والهرموناتوالهرمونات

Xمضادات بروالكتXمضادات بروالكت

Xبروموكريبت

قشرنيات سكريقشرنيات سكري

ديكساميتازون

ديكساميتازون

هيدروكورتيزون

حليب جلدي

مرهم

دهن رغوي

مرهم

محلول استعمال
موضعي

محلول شريط
الستعمال
موضعي

مرهم جلدي

 مرهم جلدي

كبسوالت

كبسوالت

 
حبوب

محلول حقنة

حبوب

حبوب

%1

%2

%2

%1

%5

%8

%5

% 30/%0.05

10 مغ

20 مغ

 2.5 مغ

 4 مغ

 0.5 مغ

10 مغ

04.15

12.20

03.94

13.20

320.00

320.00

31.50

07.93

38.93

67.40

22.83

43.11

05.30

05.60

07 D 026

07 D 028

07 D 031

07 D 094

07 D 110

07 D 151

07 E

07 E 033

07 H

07 H 041

07 L

07 L 058

07 L 059

09

09 D

09 D 006

09 H

09 H 021

09 H 023

09 H 028

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2836

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

متيلبريد نيزولون

متيلبريد نيزولون

بريدنيزولون

بريدنيزولون

بريدنيزون قاعدة

بريدنيزولون

بريدنيزلون

وطــــــــائــــــــيــــــــة هــــــــرمــــــــونــــــــات وطــــــــائــــــــيــــــــةهــــــــرمــــــــونــــــــات 
ونخاميةونخامية

Xسوماتروب

Xسوماتروب

محفز خروج البويضاتمحفز خروج البويضات

كلوميفان سيترات

علم اجلهاز الهضميعلم اجلهاز الهضمي

مــــــــــــضـــــــــــادات الــــــــــــقــــــــــــرحـــــــــــةمــــــــــــضـــــــــــادات الــــــــــــقــــــــــــرحـــــــــــة
H2 ومضادات ومضادات

أميبرازول

رانيتدين

رانيتيدين

أميبرازول

مسحوق محلول
حقنة

مسحوق محلول
حقنة

حبوب فوارة

حبوب فوارة

حبوب

حبوب

حبوب قابلة
للتجزئة

مسحوق ومذيب
حمللول حقنة في
عدة كميات

محلول حقنة
حتت اجللد في

سيالة
 

حبوب
 

 
أقراص ميكرو
حبيبات مقاومة

لألمعاء

حبوب

حبوب

حبوب

20 مغ

40 مغ

 5 مغ

20 مغ

 5 مغ

 5 مغ

20 مغ

 8 مغ / 1.37 مل

 5 مغ / 1.5 مل

50 مغ

 20 مغ

 150 مغ

 300 مغ

 20 مغ

116.82

129.00

08.58

19.60

03.15

08.58

19.60

836.13

836.13

09.28

14.00

05.16

11.43

14.00

09 H 029

09 H 030

09 H 034

09 H 035

09 H 038

09 H 143

09 H 144

09 J

09 J 141

09 J 147

09 L

09 L 058

10

10 A

10 A 001

10 A 003

10 A 102

10 A 104

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

أميبرازول

احلــــــــمـــــــضــــــــيـــــــة مـــــــضــــــــادات احلــــــــمـــــــضــــــــيـــــــةمـــــــضــــــــادات 
اJــــــعــــــديـــــة واحلـــــافــــــظــــــات اJــــــعــــــديـــــةواحلـــــافــــــظــــــات 

اJعويةاJعوية

هـــيــــدروكـــســــيـــد األJــــنـــيـــوم
واJغنزيوم

مـــــــــــــــــوªـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــونـــــــــــــــــيـت
بـــــــــــيــــــــــــديـــــــــــلــــــــــــيـــــــــــتـــــــــــيـك/
هــيــدروكــســيــد األJــنــيــوم

واJغنزيوم

أكسيد األJنيوم

فوسفات األJنيوم

أكـســيـد األJــنـيــوم/ أكـســيـد
اJــــــــــــــــغــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــزيـــــــــــــــوم

/أوكستاكاين

هـــيــــدروكـــســــيـــد األJــــنـــيـــوم
واJغنيزيوم

هـــيــــدروكـــســــيـــد األJــــنـــيـــوم
تريـسـيلـكات اJـغنـزيوم/

د�يتيكون

فوسفات األJنيوم

هــــــــــــــــيــــــــــــــــدروكــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــد
األلوميـنيوم/هيـدروكسيد

اJغنزيوم

اJـــــــطــــــهـــــــرات و مـــــــضــــــاداتاJـــــــطــــــهـــــــرات و مـــــــضــــــادات
اخلمج اJعوياخلمج اJعوي

نيفورو كسازيد

نيفرو كسازيد

أقراص

معلق للشرب

معلق للشرب

معلق للشرب

معلق للشرب
أكياس

معلق للشرب

معلق للشرب
أكياس

معلق للشرب

معلق للشرب

مسحوق فمي
فواراكياس

أقراص

أقراص

 10 مغ

 8.08 غ

 20 غ

3.8غ/1.350غ/

 0.187غ/100غ

 600 مغ / 525

مغ /15مل

 4 مغ /  8 مغ/2

مغ /  100مل

 61.90غ/  100غ

 400 مغ/400 مغ 

 100 مغ

 200 مغ

14.00

0.67

0.67

0.67

10.05

0.67

10.05

0.67

0.67

10.05

04.60

06.17

10 A 113

10 B

10 B 010

10 B 011

10 B 013

10 B 014

10 B 089

10 B 105

10 B 109

10 B 111

10 B 139

10 C

10 C 016

10 C 017

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3036

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

مـــــضـــــادات الـــــتـــــشـــــنـــــجـــــيــــةمـــــضـــــادات الـــــتـــــشـــــنـــــجـــــيــــة
ومــــــــــضــــــــــادات اJــــــــــفـــــــــرزةومــــــــــضــــــــــادات اJــــــــــفـــــــــرزة
ومـــــــضــــــادات كـــــــولــــــيـــــــنيومـــــــضــــــادات كـــــــولــــــيـــــــني

الفعلالفعل

تيومونيوم متيلسولفات

مـــــضـــــادات الـــــتـــــشـــــنـــــجـــــيــــةمـــــضـــــادات الـــــتـــــشـــــنـــــجـــــيــــة
العضليةالعضلية

ميبفرين

فلوروقلو سينول

األدوية القاطرة الهضميةاألدوية القاطرة الهضمية

ميتوكلوبراميد

ميتوكلوبراميد

ميتوكلوبراميد

دومبير يدون

دومبير يدون

Xتر�يبت

Xتر�يبوت

ميتوبيمازين

ميتوبيمازين

ميتوبيمازين

ميتوكلوبراميد

دومبير يدون

مضادات اإلسهالمضادات اإلسهال

لوبيراميد

حتميلة

أقراص

حتميلة

 
محلول حقنة

حبوب

محلول للشرب

حبوب

معلق للشرب

حبوب

حتميلة

محلول للشرب

محلول حقنة في
العضلة/ في

العرق

حتميلة

حتميلة

حبوب مجفد
فمي
 

أقراص

20 مغ

100إلى  200 مغ

 150 مغ

 10 مغ

 10 مغ

 0.1غ %

 10 مغ

 1 مغ / مل

 100 مغ

 100 مغ

 0.1غ/ 100 مل

 10مغ / مل

 5 مغ

 10 مغ

 10 مغ

 2 مغ

10.30

 07.24

14.75

14.42

03.30

0.68

06.51

01.12

09.10

12.84

0.68

14.42

06.00

12.00

06.51

06.41

10 D

10 D 031

10 E

10 E 035

10 E 039

10 F

10 F 042

10 F 043

10 F 044

10 F 046

10 F 047

10 F 051

10 F 095

10 F 145

10 F 146

10 F 148

10 F 152

10 F 157

10 H

10 H 056

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

اJليناتاJلينات

الكتيلوز

الكتيلوز

علم الطب النسائيعلم الطب النسائي

مضادات اخلمج اJوضعيمضادات اخلمج اJوضعي

إيــــــــكـــــــونـــــــازول نـــــــيـــــــتـــــــرات
ميكرونيز

علم الدم و األرقاءعلم الدم و األرقاء

مضادات تخثرالدم الفميةمضادات تخثرالدم الفمية

حامض أسيتيلساليسليك

حامض أسيتيلساليسليك

مضادات فقر الدممضادات فقر الدم

فيريديتات الصوديوم

فومارات احلديد

فومارات احلديد

هــــــيـــــــدروكــــــســــــيــــــد احلــــــديــــــد
بوليملتوز

XغـــلـــيـــســـIIمــــركب احلــــديــــد
سولفات

 III مــــــــــــــــــركــب احلــــــــــــــــــديـــــــــــــــــد
هيدروكسيد بوليملتوز

ســـولــفـــات احلــديـــد /حــامض
أسكوربيك

II حديد حديدي

 
محلول للشرب

محلول للشرب
أكياس

 

 
بذيرة
 

 
حبوب مغلفة

حبوب

شراب

حبوب

مسحوق فمي

محلول للشرب

كبسولة حبيبات
مقاومة لألمعاء

شراب

أقراص

محلول للشرب
قطرات

 133غ/  200 مل

 10غ /  15 مل

 150 مغ

 81  مغ

 100 مغ

 4.75 مغ/100 مل

200مغ

 100مغ

 100مغ

567.7مغ معادل
حديد+100مغ

 50مغ /1 مل

 50مغ (حديد)/
 30مغ

30 مغ/ مل
170 ) II حديد
مغ/مل مركب

Xغليس
سولفات
حديدي)

0.86

0.86 /مل

56.60

02.15

02.65

0.96

01.47

0.92

04.46

02.20

02.23

01.10

06.69

10 L

10 L 062

10 L 097

11

11 A

11 A 001

12

12 A

12 A 111

12 A 131

12 E

12 E 025

12 E 026

12 E 027

12 E 106

12 E 107

12 E 109

12 E 120

12 E 126

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3236

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

II حديد حديدي

علم اخلمجعلم اخلمج

أمينوسدأمينوسد

Xجنتاميس

Xجنتاميس

سيفالوسبورينسيفالوسبورين

Xسفالكس

Xسفالكس

Xسفازول

Xسفازول

Xسفالكس

Xسفازول

سفوروكسيم أكسيتل

سفوروكسيم أكسيتل

سيفدينير   

سيفدينير   

XسيكلXسيكل

Xدوكسيسيكل

محلول للشرب
على 

شكل كلورور
حديدي

تيتراهدرات 

محلول حقنة

محلول حقنة

حبوب/أقراص

حبيبات معلق
فمي

مسحوق محلول 
حقنة في العرق

مسحوق محلول 
حقنة في العضلة

مسحوق محلول
للشرب

مسحوق محلول
حقنة في

العضلة/ في
العرق

حبوب

حبوب مغلفة في
أكياس

كبسولة

معلق للشرب

حبوب /أقراص

50 مغ/  5مل

 40 مغ

 80 مغ

 500 مغ

 125 مغ/  5 مل

1غ

1غ

 250 مغ / 5 مل

 1غ

 250 مغ

500 مغ

   300 مغ

 125 مغ / 5 مل

100 مغ

02.23

44.67

61.00

27.80

01.54

181.00

181.00

03.11

181.00

39.69

79.38

143.22

18.54

18.60

12 E 127

13

13 A

13 A 004

13 A 005

13 B

13 B 010

13 B 011

13 B 012

13 B 013

13 B 156

13 B 184

13 B 208

13 B 296

13 B 318

13 B 319

13 C

13 C 020

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

ماكروليد ومؤزراتماكروليد ومؤزرات

Xإريتروميس

Xسبيراميس

Xسبيراميس

Xأزيتروميس

Xأزيتروميس

Xروكسيترو ميس

ميترونيدازول

Xكالريترومس

Xكالريترومس

Xأزيترومس

نترو - نترو -  5  - إميدزولميدزول

ميترونيدازول

ميترونيدازول

بنيسيليناتبنيسيلينات

Xأموكسيسيل

 
حبوب

حبوب

حبوب

أقراص

مسحوق معلق
للشرب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب مغلفة
قابلة للتجزئة

حبوب

معلق للشرب
 

مسحوق محلول
حقنة

 500  مغ

  1.5 م ود

 3 م و د

 250  مغ

 200 مغ/ 5 مل

 150  مغ

 500  مغ

 500  مغ

250  مغ

 500  مغ

 250 مغ

125 مغ/ 5 مل

 500 مغ

16.10

20.00

41.00

91.66

28.80

31.48

09.90

41.00 

20.00 

183.32

04.95

01.15

88.90

13 E

13 E 029

13 E 031

13 E 032

13 E 176

13 E 177

13 E 185

13 E 199

13 E 215

13 E 244

13 E 299

13 F

13 F 039

13 F 040

13 G

13 G 042

التـــــــطـــــــبق هـــــــذه الـــــــتــــــســـــــعـــــــيــــــرة
اJـــــــــــرجـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــة فـي مـــــــــــداعـي
االسـتـعـمـال الـتـالـيـة : الـقـضاء
عـلى الــهـيـلـيـكـوبــكـتـر بـيـلـوري
فـي حـــــــالــــــة مـــــــرض الــــــقـــــــرحــــــة
اJـــــعــــــديـــــة والــــــقـــــطــــــعـــــة األولى
لـــــلـــــمـــــعـي الـــــدقـــــيق وفـي عالج
اخلمج �يكوباكتريوم أفيوم.

ال تــــــطــــــبـق هــــــذه الــــــتــــــســــــعــــــيــــــرة
اJـــــــــــرجـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــة فـي مـــــــــــداعـي
االســـتــــعـــمـــال الـــتــــالـــيـــة : عالج
اخلمج �يكوباكتريوم أفيوم.

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3436

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

Xأموكسيسيل

Xأموكسيسيل

Xأموكسيسيل

Xأموكسيسيل

أمــــوكـــســـيـــســـيـــلـــX/حـــمض
كالفوالنيك

أمــــوكـــســـيـــســـيـــلـــX/حـــمض
كالفوالنيك

Xأمبيسل

Xبنزيل بينسيل

Xأوكساسيل

فــــــــيــــــــوكـــــــــســـــــيــــــــمــــــــيـــــــتــــــــيل
Xبنيسيل

فــــــيـــــــنــــــوكـــــــســـــــيــــــمـــــــيــــــتـــــــيل
Xبنيسيل

Xأوكساسيل

أمــــوكـــســـيـــســـيـــلـــX/حـــمض
كالفوالنيك عالقة 1/8

Xأموكسيسيل

أموكسيسيلX تريهدرات

أمــــوكــــســـــيــــســــلــــX /حــــمض
كالفوالنيك

فــــــيــــــنــــــوكــــــســـــــيــــــمــــــيـــــــتــــــيل
 Xبنيسيل

فــــــيـــــــنــــــوكـــــــســـــــيــــــمـــــــيــــــتـــــــيل
Xبنيسيل

مسحوق محلول
حقنة

أقراص

مسحوق معلق
للشرب

مسحوق معلق
للشرب

حبوب

مسحوق معلق
للشرب

مسحوق محلول
حقنة

مسحوق محلول
حقنة

مسحوق محلول
حقنة

مسحوق معلق
للشرب

حبوب

أقراص

مسحوق ومحلول
للشرب أكياس

حبوب

حبوب مفتتة

حبوب مغلفة

حبيبات معلق
للشرب

حبوب مغلفة

 1غ

 500 مغ

125 مغ/ 5 مل

 250 مغ/5 مل

 500 مغ/125 مغ

250 مغ/62.5  
مغ/ 5 مل

 1غ

 1مليون و د

 1غ

 250 مغ /5 مل

 1 مليون و د

 500 مغ

500 مغ/62.5  مغ

 1غ

 1غ

500  مغ/62.5 مغ

 000 400 ود/5 
مل

 000 500 1 ود

130.00

11.61

02.20

02.60

41.50

05.83

101.50

80.89

111.24

02.10

15.33

13.16

41.58

23.22

23.22

41.58

03.36

22.99

13 G 043

13 G 045

13 G 046

13 G 047

13 G 050

13 G 051

13 G 054

13 G 063

13 G 069

13 G 071

13 G 072

13 G 160

13 G 204

13 G 221

13 G 230

13 G 245

13 G 305

13 G 306

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

كينولونكينولون

Xسيبروفلوكساس

Xسيبروفلوكساس

سيلفميداتسيلفميدات

كــــــــــــوتـــــــــــــر�ــــــــــــوكــــــــــــســــــــــــزول
(سـولفـامـيتـوكـسازول  /

تر�يتوبر�)

كــــــــــــوتـــــــــــــر�ــــــــــــوكــــــــــــســــــــــــزول
(ســولـــفــامـــيـــتــوكـــســازول

/تر�يتوبر�)

كــــــــــــوتـــــــــــــر�ــــــــــــوكــــــــــــســــــــــــزول
(ســولـــفــامـــيـــتــوكـــســازول

/تر�توبر�)

مـــــــضـــــــادات الــــــفـــــــطـــــــريــــــاتمـــــــضـــــــادات الــــــفـــــــطـــــــريــــــات
اجملموعياتاجملموعيات

كتوكونازول

فلوكونازول

Xتربيناف

إســـــــــــــــــتــــــــــــــــقـالب غــــــــــــــــذاء داءإســـــــــــــــــتــــــــــــــــقـالب غــــــــــــــــذاء داء
السكريالسكري

مـــــضــــــادات لــــــداء الــــــســــــكـــــرمـــــضــــــادات لــــــداء الــــــســــــكـــــر
الفميةالفمية

قليبX كلميد

قليبX كلميد

قليكال زيد

متفورمX كلورهيدرات

متفورمX كلورهيدرات

متفورمX أمبونات 

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

معلق للشرب

حبوب

حبوب

حبوب

أقراص

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

250 مغ

500 مغ

200 مغ/40 مغ/5
مل

400 مغ/80 مغ

800 مغ/160 مغ

 200 مغ

 50 مغ

 250 مغ

2.5 مغ

 5 مغ

 80 مغ

 500 مغ

 850 مغ

 700 مغ

55.30

100.30

01.45

05.76

11.52

35.40

83.32

75.00

01.84

01.85

04.98

03.64

04.92

02.07

13 K

13 K 252

13 K 253

13 M

13 M 090

13 M 092

13 M 169

13 R

13 R 113

13 R 155

13 R 172

14

14 A

14 A 002

14 A 003

14 A 004

14 A 006

14 A 007

14 A 008

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3636

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

قليميبريد

قليميبريد

قليميبريد

قليميبريد

ميتفورمX كلورهيدرات

الـــــــعـــــــنـــــــاصــــــر اJـــــــعـــــــدنـــــــيــــــةالـــــــعـــــــنـــــــاصــــــر اJـــــــعـــــــدنـــــــيــــــة
والـــــــــــــتــــــــــــــوازن اJـــــــــــــائـي-والـــــــــــــتــــــــــــــوازن اJـــــــــــــائـي-

الكهراليالكهرالي

مغنزيوم  بيدوالت

كلسيوم كربونات

أســـــبـــــارتــــات اJـــــغـــــنـــــزيــــوم
ديهيدرات

بيدوالت اJغنزيوم

مــــــــــغـــــــــنــــــــــزيـــــــــوم بـــــــــدوالت/
مــــــغــــــنـــــــزيــــــوم الكــــــتــــــات/
Xبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرودكــــــــــــــــــســــــــــــــــــ

كلورهيدرات

أكسيد اJغنزيوم

فيتاميناتفيتامينات

Xمركب فيتام

Xثيام

فيتامX ب s 1 ب 6

علم األعصابعلم األعصاب

مـــــــــــــــضــــــــــــــادات الـــــــــــــــصــــــــــــــرعمـــــــــــــــضــــــــــــــادات الـــــــــــــــصــــــــــــــرع
ومضادات االختالجومضادات االختالج

Xكربامازب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب مغلفة
قابلة للتجزئة

محلول للشرب

حبوب

أقراص

شراب

أمبولة  للشرب

أقراص

 
محلول للشرب/
قطرات للشرب

محلول حقنة

حبوب
 

حبوب

 1 مغ

 2 مغ

 3 مغ

 4 مغ

1غ 

 1.5 غ / مل

 500 مغ

  400 مغ

 15% ( 0.75غ /
5 مل)

 186 مغ/936
مغ/  10 مغ

 250 مغ

 100 مغ

 250 مغ/ 250 مغ

200 مغ

09.43

18.92

25.29

27.00

05.78

01.60

07.75

03.15

01.38

01.30

11.00

01.17

16.17

06.75

08.70

14 A 187

14 A 188

14 A 189

14 A 190

14 A 224

14 G

14 G 054

14 G 141

14 G 161

14 G 162

14 G 164

14 G 229

14 H

14 H 097

14 H 108

14 H 112

15

15 A

15 A 004

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

مضادات الشقيقةمضادات الشقيقة

Xدهيدرو أرقوتام

 تــصـــلب في شـــكل صـــفــائح تــصـــلب في شـــكل صـــفــائح
عصبيةعصبية

1  A  - أنترفيرون بيتا

1  A  - أنــتــرفــيــرون بــيــتـا
معادة التركيب

طب األمراض العقليةطب األمراض العقلية

مضادات اإلكتئابمضادات اإلكتئاب

Xأميتريبتل

Xفليوكسيت

إيسيتالوبرام

مزيالت القلقمزيالت القلق

برومازيبام

نورولبتيكنورولبتيك

كلوربرومازين

سولبيريد

سولبيريد

هالوبريدول

طب العيونطب العيون

اJــــضــــادات لـــــلــــحــــســــاســــيــــةاJــــضــــادات لـــــلــــحــــســــاســــيــــة
اJوضعيةاJوضعية

كروموقليكات الصوديوم

محلول للشرب

محلول حقنة في
محقنة �لوءة 

مسبقا

محلول حقنة في
محقنة �لوءة 

مسبقا

حبوب

أقراص

حبوب

 
حبوب

 
حبوب / حبوب

ملبسة

حبوب / أقراص

محلول للشرب

محلول للشرب
قطرات

 
 

Xقطرات للع

 2 مغ / مل

 44 ميكروغ /
 0.5 مل (12
مليون وحدة

دولية/ 0.5 مل)

 30 ميكروغ /
 0.5مل ( 6 مليون

وحدة دولية /
 0.5 مل)

 25  مغ

 20 مغ

 10 مغ

 6 مغ

 100 مغ

 50 مغ

 25 مغ/ملعقة
قهوة

 2 مغ / مل

%2

04.44

6819.00

20457.00

04.75

13.03

13.03

06.82

08.66

04.67

0.59

06.02

15.90

15 B

15 B 021

15 G

15 G 055

15 G 078

16

16 A

16 A 001

16 A 078

16 A 105

16 B

16 B 098

16 D

16 D 054

16 D 066

16 D 067

16 D 085

17

17 B

17 B 003

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3836

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

حـمض N أسـتـيل أسـبـارتـيل
قلوتميك 

Xلفوكاباست

/Xســــــولـــــفــــــات األنـــــتــــــازولـــــ
Xنيترات النافازول

لودوكساميد

مضادات الزرقيةمضادات الزرقية
 

تيمولول

مضادات للخمج اJوضعيةمضادات للخمج اJوضعية

كلورامفينكول

Xكلورتيتراسيكل

Xجنتامس

Xجنتامس

Xنيوميس

نيوميسX/ديكساميتازون

مضادات احلمات اJوضعية مضادات احلمات اJوضعية 

أسيكلوفير

طب األذنطب األذن

مضادات الدوارمضادات الدوار

Xبيتاهست

Xبيتاهست

طب الرئةطب الرئة

اJـــــــوســــــعــــــات الــــــقـــــــصــــــبــــــيــــــةاJـــــــوســــــعــــــات الــــــقـــــــصــــــبــــــيــــــة
ومضادات الربوومضادات الربو

بيكلوميتازون

Xقطرات للع

Xقطرات للع

Xقطرات للع
معقمة

Xقطرات للع

Xقطرات للع

Xمرهم للع

Xمرهم للع

Xقطرات للع

Xمرهم  للع

Xقطرات للع

Xقطرات للع

Xمرهم للع

حبوب

حبوب

لإلستنشاق

 4.9غ /  100مل

% 0.05

5 مغ/0.25 مغ

 % 0.1

%0.5

1 % / 5 غ

% 1

 3 مغ /مل

 3 مغ /غ

 % 0.35

350000 ود/ 
100مغ /%

%3

8 مغ

24 مغ

 250 ميكروغ /
للجرعة

15.90

15.90

12.16

15.90

24.00

09.80

10.00

11.00

26.60

08.10

34.40

61.55

05.60

16.80

02.04

17 B 100

17 B 109

17 B 120

17 B 121

17 C

17 C 013

17 D

17 D 016

17 D 017

17 D 020

17 D 021

17 D 022

17 D 024

17 F

17 F 042

18 

18 C

18 C 007

18 C 024

20

20 A

20 A 003

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

بــيــكـلــومــيـتــازون(+أنــبـوب
صغير لألنف).

كيتوتيفان

كيتوتيفان

سالبيتامول

Xتيوفيل

بودزونيد

بيكلوميتازون

بروبيـونات فليـتيكازون/
سلميتيرول

بروبيـونات فليـتيكازون/
سلميتيرول

بروبيـونات فليـتيكازون/
سلميتيرول

بوديزونيد

مضادات للسعال اآلفيونيةمضادات للسعال اآلفيونية

كوديX فوسفات

كوديتلX كلورهيدرات

Xكودي

معلق
لالستنشاق

حبوب / أقراص

محلول للشرب

حبوب

حبوب حترير
مطول

لالستنشاق عن
طريق الفم

لالستنشاق عن
طريق األنف

مسحوق
لالستنشاق
ديسكوس

مسحوق
لالستنشاق
ديسكوس

مسحوق
لالستنشاق
ديسكوس

معلق رشاش
لألنف

حبوب

شراب للكبار

شراب للكبار

 50 ميكروغ /
للجرعة

 1 مغ

 1 مغ / 5 مل

 2 مغ

 200 مغ

 200 ميكروغ /
للجرعة

 50ميكروغ /
للجرعة

100ميكروغ /
50ميكروغ

250 ميكروغ /
 50ميكروغ

500 ميكروغ /
 50ميكروغ

64 ميكروغ /
للجرعة

 10 مغ

03.46

05.98

01.34

05.50

04.88

02.98

03.46

20.58

21.66
  

43.32
 

06.91

10.11

01.01

01.01

20 A 004

20 A 012

20 A 013

20 A 015

20 A 024

20 A 044

20 A 072

20 A 104

20 A 105

20 A 106

20 A 215

20 B

20 B 029

20 B 030

20 B 053

تطـبق هـذه التـسـعيـرة اJـرجعـية
لــتــعــويض الــوصــفــات اJــقــدمـة
Xلــــلــــمـــــرضى اجلــــدد اخلــــاضــــعــــ
لـلعالج بـهـذا الدواء ابـتداء من
تاريخ دخول  هـذا القرار حيز

التنفيذ.

تطـبق هـذه التـسـعيـرة اJـرجعـية
لــتــعــويض الــوصــفــات اJــقــدمـة
Xلــــلــــمـــــرضى اجلــــدد اخلــــاضــــعــــ
لـلعالج بـهـذا الدواء ابـتداء من
تاريخ دخول  هـذا القرار حيز

التنفيذ.

تطـبق هـذه التـسـعيـرة اJـرجعـية
لــتــعــويض الــوصــفــات اJــقــدمـة
Xلــــلــــمـــــرضى اجلــــدد اخلــــاضــــعــــ
لـلعالج بـهـذا الدواء ابـتداء من
تاريخ دخول  هـذا القرار حيز

التنفيذ.

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4036

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

Xكودي

كــوديـX/مــســتــخــرج سـائل
إريزموم

مــــضـــــادات الــــســــعــــال غــــيــــرمــــضـــــادات الــــســــعــــال غــــيــــر
اآلفيونيةاآلفيونية

أوكسيالدين

بنتوكسيفرين

فـــولـــكــــودين /مـــســــتـــخـــلص
إريزموم

ديـــــكـــــســـــتـــــرومـــــيـــــتـــــورفــــان
برومهدرات

ديـــــكـــــســـــتـــــرومـــــيـــــتـــــورفــــان
برومهدرات

كـــورتـــيــــكـــوئــــيـــد مع أدواتكـــورتـــيــــكـــوئــــيـــد مع أدوات
توسيع قصبة الرئةتوسيع قصبة الرئة

    
بـــــــــــــــــــــوديــــــــــــــــــــزونـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد/

فورموتيرول

بـــــــــــــــــــــوديــــــــــــــــــــزونـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد/
فورموتيرول

بـــــــــــــــــــــوديــــــــــــــــــــزونـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد/
فورموتيرول

طب الرثيةطب الرثية

مـسكـنات مـضـادات الرثـيةمـسكـنات مـضـادات الرثـية
اخلارجية صمغ مصاخلارجية صمغ مصّرفرف

حمض نيفلوميك

ديكلوفيناك

بيروكسيكام

حمض نيفلوميك

حبوب

شراب

شراب

شراب

شراب

شراب

شراب

مسحوق
لالستنشاق 

مسحوق
لالستنشاق 

مسحوق
لالستنشاق

مرهم

دهن

دهن

دهن

 25 مغ

11.9 مغ/443  مغ/
 15مل

 10 مغ / 5 مل

 6.75 مغ /
ملعقة قهوة

 1 مغ/  29.6 مغ

%0.2

%0.1

  100ميكروغ /
  6 ميكروغ /

للجرعة

  200 ميكروغ /
  6 ميكروغ/

للجرعة

  400 ميكروغ / 
 12ميكروغ /

للجرعة 

%3

%1

0.5% / 30غ

%2.50

10.11

01.01

01.01

01.01

01.10

01.01

01.10

20.58

21.66

43.32

01.50

02.90

02.90

02.90

20 B 069

20 B 203

20 C

20 C 034

20 C 035

20 C 202

20 C 206

20 C 207

20 F

20 F 228

20 F 229

20 F 230

21

21 A

21 A 001

21 A 004

21 A 005

21 A 031

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــل

كيتوبروفان

اJضادات الرثية األخرىاJضادات الرثية األخرى

ريزيدرونات الصوديوم

ريـــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــدرونـــــــــــــــــــــــــات
مونوصوديك

مسترخيات العضالتمسترخيات العضالت

باكلوفان

تترازيبام

أوستيوبوروزأوستيوبوروز

حمض ألوندرونيك

طب األنفطب األنف

مواد موضعيةمواد موضعية

فلوتيكازون

تـــــــريـــــــيـــــــامـــــــســـــــيـــــــنـــــــولــــــون
أستونيد

طب اجلــهـــاز الــبــولي وطبطب اجلــهـــاز الــبــولي وطب
الكلىالكلى

األدوية غدة اJوثةاألدوية غدة اJوثة

مـــــــســـــــتــــــــخـــــــلـص بــــــــغـــــــيـــــــوم
أفريكانوم

سرينوا روبنس

مضادات اخلمج البوليمضادات اخلمج البولي

حمض بيبميديك

Xنيتروكسول

دهن

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب

حبوب مغلفة

 
حبوب

 

 
بخاخة  لألنف

معلق رشاش
لألنف 

 
حبوب/ كبسولة

أقراص

 
حبوب / أقراص

حبوب

%2.50

5 مغ

35 مغ

 10 مغ

 50 مغ

 70 مغ

 50 ميكروغ /
للجرعة

 55 ميكروغ /
للجرعة

 25مغ  و50  مغ

160 مغ 

400 مغ

100 مغ 

02.90

67.85

475.00

08.31

19.00

475.00

06.91

06.91

 15.00
Jــــــــــقــــــــــدار
25 مغ
و30.00

Jــــــــــقــــــــــدار
50 مغ

11.23

23.10

04.36

21 A 032

21 D

21 D 040

21 D 046

21 E

21 E 025

21 E 030

21 G

21 G 050

22

22 E

22 E 027

22 E 028

25

25 B

25 B 003

25 B 006

25 E

25 E 011

25 E 015

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJشتركةاJشتركة



28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4236

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 29  فبراير فبراير سنة سنة 2008

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اJساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اJاليّة اJتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اJترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اJؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اJادّة 172 مــن قـــانـون اJـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اJـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اJؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اJعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اJتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واJؤسّسات اJاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة (*) ................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) يحتوي تسهيالت الودائع

اJبالغ ( دج )اJبالغ ( دج )
1.139.868.264,58

1.046.199.979.141,44

139.888.604,87

293.119.649,10

6.820.007.009.247,72

148.494.341.110,78

0,00

0,00

0,00

2.558.653.433,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

833.856.236,64

9.863.832.589,93

77.047.548.574,82

8.106.578.096.853,68

1.338.375.101.106,60

149.585.219.038,09

639.613.523,17

13.585.406.559,36

3.453.481.439.953,17

451.142.647.835,00

1.807.360.000.000,00

40.000.000,00

135.367.481.153,26

62.618.325.317,06

694.382.862.367,97

8.106.578.096.853,68

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر



43 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـ

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  مارس مارس سنة سنة 2008

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اJساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اJاليّة اJتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اJترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اJؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اJادّة 172 مــن قـــانـون اJـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اJـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اJؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اJعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اJتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واJؤسّسات اJاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة (*) ................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) يحتوي تسهيالت الودائع

1.139.868.264,58

1.102.057.397.772,50

141.197.402,80

295.029.155,17

7.001.258.432.025,83

151.030.700.768,04

0,00

0,00

0,00

2.430.423.096,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.110.982.786,94

9.969.880.144,65

72.070.386.129,25

8.341.504.297.546,35

1.343.974.660.306,65

152.186.943.322,09

897.796.009,94

13.814.750.453,76

3.705.537.299.788,23

458.050.220.439,24

1.817.259.000.000,00

40.000.000,00

135.367.481.153,26

62.618.325.317,06

651.757.820.756,12

8.341.504.297.546,35

اJبالغ ( دج )اJبالغ ( دج )



الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30  أبريل أبريل سنة سنة 2008

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اJساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اJاليّة اJتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اJترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اJؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اJادّة 172 مــن قـــانـون اJـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اJـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اJؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اJعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اJتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واJؤسّسات اJاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة (*) ................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) يحتوي تسهيالت الودائع

اJبالغ ( دج )اJبالغ ( دج )
1.139.868.264,58

1.000.780.488.497,75

136.312.028,63

298.692.083,74

7.083.003.520.795,50

151.030.700.768,04

0,00

0,00

0,00

2.461.816.108,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.711.623.048,41

10.087.623.074,39

256.625.865.814,54

8.509.276.510.484,37

1.365.567.928.464,29

161.640.736.083,38

855.142.253,98

13.814.750.453,76

3.704.096.577.485,78

446.487.388.228,43

1.951.763.000.000,00

40.000.000,00

135.367.481.153,26

62.618.325.317,06

667.025.181.044,43

8.509.276.510.484,37

28 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4436

2 يوليو سنة  يوليو سنة 2008 م م

ا_طبعة الرسميا_طبعة الرسميّة:  ة:  حي البسات]: بئر مراد رايس: ص.ب حي البسات]: بئر مراد رايس: ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


