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- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 08 - 366 اHؤرخ
في 17 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1429 اHــوافق 15 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2008 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 92 - 284
اHـؤرخ في 5 مـحـرم عام 1413 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنة 1992
واHـتعـلق بتـسجـيل اHـنتـجات الـصيـدالنـية اHـستـعمـلة في

pالطب البشري

- و�ــقـــتــضى اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 92 - 285
اHــؤرخ في 5 مــحــرم عــام 1413 اHــوافق 6 يــولـــيــو ســـنــة
 1992 واHـــتـــعـــلق بـــرخص اســـتـــغـالل مـــؤســـســـة إلنـــتــاج

اHـــنــــتــــجــــات الـــصــــيـــدالنـــيــــة و/أو تـــوزيــــعـــهــــاp اHـــعـــدل
pتممHوا

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في  2 ذي احلـــجّـــة عــام
1429 اHــــوافق 30 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2008  واHــــتـــعــــلق �ــــنع

استيـراد اHواد الصـيدالنيـة واHستـلزمات الـطبيـة اHوجّهة
pصنعة في اجلزائرHللطب البشري ا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـعـدّل ويتـمّم هـذا الـقرار قـائـمـة اHواد
الصيدالنية واHـستلزمات الطبيـة اHمنوعة من االستيراد
اHـلـحـقــة بـالـقـراراHـؤرّخ في 2 ذي احلــجّـة عـام 1429 اHـوافق

30 نوفمبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاHــــــــادة ادة 2 :  : حتــــذف مـن قــــائـــــمــــة اHــــواد الـــــصــــيـــــدالنــــيــــة
pــادة األولى أعالهHـــذكــورة في اHــســتــلـــزمــات الــطــبــيــة اHوا

اHواد الصيدالنية اHبينة أدناه :

وزارة الصوزارة الصّحة والسحة والسّكانكان
وإصالح ا<ستشفياتوإصالح ا<ستشفيات

قــــرار رار مــــؤرؤرّخ في خ في 2 م مــــحــــرّم عم عــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 30  ديديــــســــمــــبــــر
ســــــنــــة ة p2008 يp يــــــعــــدّل ويل ويــــــتــــــمّـم الم الــــقــــــرار اHرار اHــــــؤرؤرّخ في خ في 2 ذي ذي
احلاحلــــــجّــــــة عة عــــــام ام 1429 اH اHــــــــوافق وافق 30 ن نــــــوفوفــــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة 2008
واHواHــــــتــــعــــــلق �لق �ــــنـع اسع اســــتــــيــــــراد اHراد اHــــنــــــتــــجــــات الات الــــــصــــيــــــدالندالنــــيــــة
واHواHــــســــــتــــلــــزمزمــــــات الات الــــطــــــبــــيــــــة اHة اHــــوجوجّــــــهــــة لة لــــلــــــطب الطب الــــــبــــشــــريري

اHصنعة في اجلزائر.اHصنعة في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pستشفياتHإنّ وزير الصحة و السكان وإصالح ا

�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85 - 05 اHــــؤرخ في 16 -
جــمــادى األولى عـام 1405 اHــوافق  16 فــبــرايــر ســنـة 1985
واHـــتـــعـــــلق بـــحــــمـــايـــة الـــصـــــحـــة وتـــــرقـــيـــتـــــهـــاp اHــــعــــدّل

pتـمّمHوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اHــؤرخ في أول
رجب عــام  1409 اHــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة 1989 واHــتــعــلق

pستهلكHبالقواعد العامة حلماية ا

- و�ــــقــــتــــضى األمــــر رقـم 03 - 04 الـــــمــــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عام  1424 اHــوافـق  19 يـولـيـو سـنـة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pالبضائع وتصديرها

- و�قتضى القانون رقم 04 - 18 اHؤرخ في  13 ذي
القـعدة عام  1425 اHوافق 25 ديسـمبر سنة 2004 واHتعلق
بــــالــــوقــــايــــة من اخملــــدرات و اHــــؤثــــرات الــــعــــقــــلــــيــــة وقــــمع

   pبها WشروعHاالستعمال واالجتار غير ا

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

الرمزالرمز

19 B 011

07 P 079

بيرونتال

سيلفاديازين فضي

شراب

مرهم جلدي

125 مغ/ 2,5 مل

%1

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركة

اHاHـادة ادة 3 :  : تـتـمم قـائـمة اHـواد الـصـيـدالنـيـة واHـستـلـزمـات الـطـبـيـة اHذكـورة في اHـادة األولى أعالهp بـاHـواد الـصـيـدالنـية
اHذكورة أدناه :
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الرمزالرمز

03 B 061

03 B 088

03 B 097

04 B 014

04 B 015

04 B 048

06 E 061

06 E 212

06 E 213

06 F 068

06 F 208

06 F 209

06 G 079

06 H 094

06 M 198  

06 M 225

06 M 232

07 G 036

07 H 041

09 H 034

09 H 035

10 A 167

10 B 143

10 D 135

10 D 136

براسيتامول

Wبراسيتامول / كافي

بــراسـيــتـامــول /كـلــورفـيـنــامـW مــالـيــات /حـمض
اسكوربيك 
Wأندوميتاس

Wأندوميتاس

حامض مفيناميك

متيلدوبا

ا�يدابريل

ا�يدابريل

أسيبوتولول

كارفيديلول

كارفيديلول

Wديغوكس

هيدروكلوروتيازيد /أميلوريد

Wأتورفاستات

Wأتورفاستات

Wأتورفاستات

كروتاميتون

بيتامتازون / حامض ساليسليك

بريدنيزولون

بريدنيزولون

لنزوبرازول

بابافرين كلورهيدرات /فحم منشط 

بريفينيوم برومير

بريفينيوم برومير / براسيتامول

محلول للشرب

حبوب مغلفة قابلة للتجزئة

أقراص

حتميلة

حتميلة

معلق للشرب

حبوب

حبوب 

حبوب 

حبوب 

حبوب  قابلة للتجزئة

حبوب  قابلة للتجزئة

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

مرهم جلدي

مرهم جلدي

حبوب فوارة

حبوب فوارة

أقراص ميكرو حبيبات
مقاومة لألمعاء

حبوب ملبسة

حبوب

حبوب

%3

500 مغ / 65 مغ 

240 مغ / 3,2 مغ/100 مغ

50 مغ

100 مغ

50 مغ / 5 مل 

250 مغ

5 مغ

10 مغ

 400 مغ

6,25 مغ

25 مغ

0,25 مغ

50 مغ / 5 مغ 

10 مغ

20 مغ

40 مغ

%10

0,05 غ % /3 غ%

5 مغ

20 مغ 

30 مغ 

14 مغ / 70 مغ 

 30 مغ 

30 مغ / 325 مغ 

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركة



اHادة اHادة 4 :  : ينشرهذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 2 محرّم عام 1430 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2008.

السعيد بركاتالسعيد بركات

الرمزالرمز

10 N 076

11 A 001

11 A 002

13 E 185

13 E 328

13 K 252

13 K 253

13 M 169

13 R 113

14 A 224

14 M 314

15 B 022

18 C 007

20 A 012

20 C 114

20 C 115

20 C 116

20 D 112

20 D 113

20 D 209

21 A 004

22 A 034

22 E 015

ميزاالزين

ايكونازول
 

ميترونيدازول

Wروكسيثروميس

أزيـــــــتـــــــرومـــــــيـــــــســـــــW(فـي شـــــــكـل مـــــــونـــــــوهـــــــيــــــدرات
هيميثانوالت)

Wسيبروفلوكساس

Wسيبروفلوكساس

ســولــفــامــيــثــوكــســـازول / تــريــمــيــثــوبر¤
(أو كوتر�وكسازول )

كيتوكونازول

ميتفورمW  (كلورهيدرات)

عامل للنمو اجللدي البشري معاد تركيبه

بيزوتيفان

Wبيتاهيست

كيتوتيفان

براسيتامول / زيت أساسية / صنوبر السيلفستر

براسيتامول / زيت أساسية / صنوبر السيلفستر

براسيتامول / زيت أساسية / صنوبر السيلفستر

Wأردوستي

Wأردوستي

Wأردوستي

ديكلوفيناك

براسـيتـامول / مـاليـات الفـنيـرامW / فـنيـلفـيرين
Wهيدروكلوريد / كافي

فراميستW / هيدرو كورتيزون

حتميلة

بذيرة

بذيرة

حبوب

حبوب مغلفة

حبوب

حبوب

حبوب 

حبوب 

حبوب مغلفة قابلة للتجزئة

مجفد ومذيب محلول حقنة
في اجلرح وحول اجلرح

حبوب

حبوب

حبوب/أقراص

حتميلة

حتميلة

حتميلة

أقراص

أقراص

مسحوق معلق للشرب/ أكياس

دهن

مسحوق محلول للشرب

محلول لألنف

500 مغ

150 مغ 

500 مغ
 

150 مغ

600 مغ

250 مغ 

500 مغ

800 مغ / 160 مغ 

200 مغ

 1 غ

15 ميكروغرام/ مل

0,5 مغ

8 مغ

1 مغ 

150 مغ / 20 مغ 

300 مغ / 30 مغ 

600 مغ / 40 مغ 

150 مغ

300 مغ 

225 مغ 

 %1

750 مغ / 20 مغ/ 10 مغ
/ 30 مغ / أكياس 5 غ

% 0,1 /% 1,25

اHقاديراHقاديرالشكلالشكلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركة
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