 2محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١١غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦١
اﳉريدة الرسم ّ
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يقّرران ما يأتي :

وزارة الصناعة الصيدﻻنية

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  16م ـ ـن اﳌرس ـ ـ ـوم

قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  2محّرم عام  1443اﳌوافق
 11غشت سنة  ،2021يحّدد قائمة اﳌواد واﻷدوية ذات

اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا التي ثبت خطر اﻹفراط
ﰲ استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها.

التنفيذي رقم  379-19اﳌؤّرخ ﰲ  4جـمادى اﻷوﱃ عام 1441
اﳌواف ـ ـق  31ديسمبـ ـر سنـ ـة  2019واﳌذك ـ ـور أع ـﻼه ،يهدف هذا
القـ ـ ـرار إﱃ ﲢديـ ـ ـد ،ﰲ اﳌلحـ ـ ـق ،قائم ـ ـة اﳌ ـ ـواد واﻷدويـ ـ ـة ذات
اﳋصائـ ـ ـص اﳌ ـ ـؤث ـ ـرة عقلي ـ ـا التي ثبـ ـ ـت خطـ ـ ـر اﻹفـ ـ ـراط ﰲ
استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها.

`````````````````````````

اﳌادة  : 2تطبق أحكام هذا القرار عﲆ كل اﻻختصاصات

ن وزير الصحة،
إ ّ

الصي ـ ـدﻻن ـ ـيـ ـة اﳌسجـ ـلـ ـة واﳌطـ ـابـ ـقـ ـة لـ ـلـ ـتسمـ ـيـ ـات الـ ـدولـ ـيـ ـة

ووزير الصناعة الصيدﻻنية،

اﳌشت ـ ـرك ـ ـة واﻷشك ـ ـال واﳌق ـ ـاديـ ـر الـ ـواردة ﰲ قـ ـائـ ـمـ ـة اﳌواد

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ 26

واﻷدويـ ـة ذات اﳋصائص اﳌؤثـ ـرة عـ ـقـ ـلـ ـيـ ـا ال ـتي ث ـبت خ ـط ـر

ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن

اﻹفراط ﰲ استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها واﳌذكورة

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه.
اﳌادة  : 3تت ـ ـمم و/أو تعـ ـ ـدل القائمـ ـة اﳌذك ـ ـورة ﰲ اﳌـ ـ ـادة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379-11اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي اﳊجة عام  1432اﳌوافق  21نوفمبر سنة  2011الذي

اﻷوﱃ أعﻼه ،حسب اﻷشكال نفسها ،كلما اقتضت الضرورة

ي ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـّدد صﻼح ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـات وزيـ ـ ـ ـ ـر الصحـ ـ ـ ـ ـة والسكـ ـ ـ ـ ـان وإصﻼح

ذلك.

اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379-19اﳌؤّرخ ﰲ 4
جـمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  31ديسمبر سنة  2019الـذي
يـحـّدد كـيـفـيات اﳌراقـبة اﻹدارية والتقنية واﻷمنية للمواد
واﻷدويـ ـ ـة ذات اﳋصائـ ـ ـص اﳌؤثـ ـ ـرة عقلي ـ ـا ،اﳌعـ ـّدل واﳌتّمم،

جمهورّية
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية لل ّ
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2محّرم عام  1443اﳌوافق  11غشت
سنة .2021

ﻻ سيما اﳌادة  16منه،

وزير الصناعة الصيدﻻنية

وزير الصحة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  271-20اﳌؤّرخ ﰲ
 11صف ـ ـر ع ـ ـام  1442اﳌواف ـ ـق  29سبتمب ـ ـر سنـ ـة  2020ال ـ ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير الصناعة الصيدﻻنية،

عبد الرحمن جمال
عبد الرحمان بن بوزيد

لطفي بن باحمد

اﳌلحق
قائمة اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا التي ثبت خطر اﻹفراط ﰲ استعمالها وإدمانها و سوء استعمالها
رمز التسمية
الدولية اﳌشتركة

الشكل

التسمية الدولية اﳌشتركة

اﳌقادير

F 013

03

بوبرينورفﲔ

محلول حقنة

F 047

03

ترامادول كلورهيدرات اﳌعبر عنها بترامادول

أقراص

 50مغ

F 049

03

ترامادول كلورهيدرات اﳌعبر عنها بترامادول

ﲢميلة

 100مغ

F 107

03

ترامادول كلورهيدرات اﳌعبر عنها بترامادول

حبوب مغلفة
ﲢرير مطول

 100مغ

 0,3مغ  /مل

 2محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١١غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق )تابع(

رمز التسمية
الدولية اﳌشتركة

التسمية الدولية اﳌشتركة

F 111

03

ترامادول كلورهيدرات اﳌعبر عنها بترامادول

F 115

03

براسيتامول  /ترامادول كلورهيدرات

F 131

03

ترامادول هيدروكلوريد

الشكل

اﳌقادير

محلول حقنة ﰲ العرق /حقن

 50مغ  1 /مل

ﰲ العرق

حبوب مغلفة  /حبوب قابلة  325مغ  37,5 /مغ
للتجزئة  /أقراص

حبوب مغلفة
ﲢرير مطول

15 A 008

كلونازيبام

15 A 009

كلونازيبام

حـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـوب  /ح ـ ـ ـب ـ ـ ـوب ق ـ ـ ـاب ـ ـ ـل ـ ـ ـة

 300مغ

 2مغ

للتجزئة الرباعية

محلول للشرب

 2,5مغ  /مل

محلول للشرب قطرات

15 A 065

بريغابالﲔ

أقراص

 25مغ

15 A 066

بريغابالﲔ

أقراص

 50مغ

15 A 067

بريغابالﲔ

أقراص

 100مغ

15 A 068

بريغابالﲔ

أقراص

 150مغ

15 A 069

بريغابالﲔ

أقراص

 300مغ

15 A 101

بريغابالﲔ

أقراص

 75مغ

 2محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١١غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق )تابع(

رمز التسمية
الدولية اﳌشتركة

التسمية الدولية اﳌشتركة

الشكل

اﳌقادير

15 D 033

تريهكسفنيديل

أقراص ﲢرير مطول

 2مغ

15 D 034

تريهكسفنيديل

أقراص ﲢرير مطول

 ٥مغ

15 D 062

تريهكسفنديل كلورهيدرات

حبوب /حبوب قابلة للتجزئة

 ٥مغ

15 D 093

تريهكسفنديل كلورهيدرات

حبوب /حبوب قابلة للتجزئة

 2مغ

16 B 021

كلورازيبات ديبوتاسيك

حقنة مجفدة

 2٠مغ  2 /مل

16 B 022

كلورازيبات ديبوتاسيك

حقنة مجفدة

 ٥٠مغ  2.٥ /مل

16 C 051

ميدازوﻻم

محلول حقنة وﰲ اﳌستقيم

 ٥مغ  /مل

16 C 152

ميدازوﻻم

محلول حقنة وﰲ اﳌستقيم

 ١مغ  /مل

16 C 095

زولبيدام

حبوب مغلفة قابلة للتجزئة

أو  ٥مغ  ٥ /مل

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

 ١٠مغ

