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 وزارة الصناعة الصيدالنية 

 الجزائر العاصمة -1221-سيدي حسان شراقة  

  88 21 32 223الهاتف :   

  88 21 32 223الفاكس :  

 WWW.miph.gov.dz: موقع األنترنت             

 contact@miph.gov.dzالبريد اإللكتروني :            

mailto:contact@mincommerce.gov.dz
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 املراس مي رئاس ية 

 مراس مي تنفيذية 

، يتتتعتبتق عت تواعتد 2222يوليو  32الموافق  1443المؤّرخ في أول ذي الحجة عام  242-22المرسوم التنفيذي رقم 

 9الصفحة  .............................الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدالنية ذات االستعمال في الطب البشري.

، يتتتنتمتي تتعتيتيتي 2222سبتمتبتر ستنتة  8الموافق  1444صفر عام  11مؤرخ في  321-22مرسوم رئاسي رقم 

   7الصفحة .........................................................................................................أعناء الحكومة 

 مراس مي فردية

، يتتتنتمتي تتعتيتيتي متفتتتشتة عتوزارة 2221ديسمبر سنة  23الموافق  1443جمادى األولى عام  18مرسوم تنفيذي مؤرخ في  •

 23الصفحة .......الصناعة الصيدالنية...........................................................................................................

 

، يتنمي إنهاء مهام نائبة مدير عتوزارة 2222جانفي سنة  11الموافق  1443جمادى األولى عام  12مرسوم تنفيذي مؤرخ في  •

 23الصفحة .الصناعة الصيدالنية...........................................................................................................

 

، يتنمي تعييي نائبتتتي متديتر عتوزارة الصتنتاعتة 2222ماي سنة  11الموافق  1443شوال عام  18مرسوم تنفيذي مؤرخ في  •

  23الصفحة ....الصيدالنية...................................................................................................................

 

، يتتتنتمتي تتعتيتيتي نتائتبتة متديتر عتوزارة 2222الموافق أّول جوان سنتة  1443مرسوم تنفيذي مؤّرخ في أّول ذي ال عدة عام  •

 23الصفحة ......الصناعة الصيدالنية...........................................................................................................
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، يتتتنتمتي إحتداة نشترة رستمتيّتة لتوزارة 2222فبراير سنة  12الموافق  1443رجب عام  11قرار وزاري مشترك مؤّرخ في  •

 32الصفحة .الصناعة الصيدالنية...........................................................................................................

 

. يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومتدة 2222يوليو سنة  2الموافق  1443ذي الحجة عام  8قرار وزاري مشترك مؤرخ في  •

الع د الخاص عاألعوان العامبيي في نشاطات التحتفتو أو الصتيتانتة أو التختدمتات عتعتنتوان اإلدارة التمتركتزيتة لتوزارة الصتنتاعتة 

 39الصفحة ....الصيدالنية...................................................................................................................

 قرارات وزارية مشرتكة 

، يتنمي إنشاء مبح ات جهوية لبوكالتة التوطتنتيتة 2222جانفي سنة  12الموافق  1443جمادى الثانية عام  12قرار مؤّرخ في  •

 33الصفحة..............................................................................................................لبمواد الصيدالنية 

 

جتمتادى األولتى عتام  12، يعدّل ال رار المؤّرخ فتي 2222جانفي سنة  23الموافق  1443قرار مؤّرخ في جمادى الثانية عام  •

والمتنمي تعييي رئيس وأعناء لجنة المصادقة عبى المستبزمات الطبية التمتستتتعتمتبتة  2222ديسمبر سنة  22الموافق  1442

 33الصفحة.......في الطب البشري...............................................................................................................

 

، يتتتنتمتي تتعتيتيتي أعنتاء لتجتنتة التختبتراء متتتعتددي 2222أفريل سنة  21الموافق  1443رمنان عام  24قرار مؤّرخ في  •

 31الصفحة التخصصات المكبّفة عإعداء الرأي في قائمة األدوية األساسية...........................................................

 

، يحدّد التنتيتيتم التدالتبتي لتبتوكتالتة التوطتنتيتة لتبتمتواد 2222يونيو سنة  28المرافق  1443ذي ال عدة عام  28قرار مؤّرخ في  •

 31الصفحة ....الصيدالنية...................................................................................................................

 

 1443صتفتر عتام  22،يعدل ويتمم ال رار المؤّرخ في  2222سبتمبر سنة  12الموافق  1444صفر عام  22قرار مؤرخ في  •

الذي يـحدد عناصر مبف طبب اعتماد المؤسسات الصيدالنية لبتوزيع عالجمبة لبمواد الصيدالنية  2221أكتوعر سنة  21الموافق 

  21 الصفحةوالمستبزمات الطبية وكيفيات معالجة المبف وكذا قائمة التعديالت الجوهرية....................................

 

رعتيتع التثتانتي عتام  1، يعدل ويتمم ال رار التمتؤرخ فتي 2222سبتمبر سنة  12الموافق  1444صفر عام  22قرار مؤرخ في  •

الذي يحدد عناصر مبف طبب إعتماد المؤسسة الصيدالنية لالستغالل و كيفيات متعتالتجتة  2221توفير سنة  14الموافق  1443

  33الصفحة ...المبف، وكذا قائمة التعديالت الجوهرية.........................................................................................

 

جمادى االولى عتام  11، يعدل و يتمم ال رار المؤرخ في 2222سبتمبر سنة  12الموافق  1444صفر عام  22قرار مؤّرخ في  •

، الذي يحدد عناصر مبف طبب إعتماد المؤسسة الصيدالنية لالستتيتراد وكتيتفتيتات متعتالتجتة 2221ديسمبر  22الموافق  1443

 32الصفحة ...المبف، وكذا قائمة التعديالت الجوهرية.........................................................................................

 قرارات
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المتتنتمتي إنشتاء التبتجتنتة التوزاريتة لتتتحتستيتي نتوعتيتة  2222ماي  11الموافق لـــــــــ  1444شوال  21المؤرخ في 111ال رار •

 37الصفحة النصوص ال انونية لوزارة الصناعة الصيدالنية     ومهامها وتشكيبتها وسيرها....................................

 

المتنمي إنشاء لبية التيت تيتة الت تانتونتيتة لتوزارة   2222ماي  11الموافق لـــــــــ  1444شوال   21المؤرخ في118الم رر رقم  •

 32الصفحة الصناعة الصيدالنية و مهامها وتشكيبتها وسيرها.........................................................................

 

المتعبق عتإنشتاء مترصتد  2221جانفي  28المؤرخ في  13يعدل ويتمم الم رر رقم  2222أكتوعر  23المؤرخ في  141م رر رقم  •

  39الصفحة ي ية لتوفر المواد الصيدالنية.................................................................................................

 

، يتنمي تعييي مفتشة عوزارة الصتنتاعتة 2221ديسمبر سنة  23الموافق  1443جمادى األولى عام  18مرسوم تنفيذي مؤرخ في  •

 23الصفحة ....الصيدالنية...................................................................................................................

 

، يتنمي إنهاء مهام نتائتبتة متديتر عتوزارة 2222جانفي سنة  11الموافق  1443جمادى األولى عام  12مرسوم تنفيذي مؤرخ في  •

 23الصفحة .الصناعة الصيدالنية...........................................................................................................

 

، يتنمي تتعتيتيتي نتائتبتتتي متديتر عتوزارة الصتنتاعتة 2222ماي سنة  11الموافق  1443شوال عام  18مرسوم تنفيذي مؤرخ في  •

  23الصفحة ....الصيدالنية...................................................................................................................

 

، يتنمي تعييي نائبة مديتر عتوزارة الصتنتاعتة 2222الموافق أّول جوان سنة  1443مرسوم تنفيذي مؤّرخ في أّول ذي ال عدة عام  •

 23الصفحة ....الصيدالنية...................................................................................................................
  

 مقررات
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طار تطـيـيـــــــو املـرسـو   عـــداد النرشة الرمسية لوزارة الصناعـــــــة الصيدالنية  يدخــــل يف ا  ن ا  ا 
 2559مايو س نة  23املوافو لـ  2129ذي احلجة عــــا   23املــــؤرخ فـــي  231-59التنفيـــذي رمق 

حداث النشــــرات الرمسيـــــة للمؤسســــات واال دارات العموميـة. ووفقا للـقـرار الـوزاري  املتعلو ب 
حداث نرشة  1211فرباير س نة  21املوافو  2113رجب عا   29مشرتك مؤّرخ يف  ،اذلي يتضمن ا 

 .1211أ بريل  21يف  13رمسية لوزارة الصناعة الصيدالنية، الصادر يف اجلريدة الرمسية العدد 

النشــرة الرمسيــــة لوزارة الصناعة الصيدالنية هـــــي أ داة معــــل رضورية بلنس ية ملس تخديم اال دارة  
ضافة اىل املتعاملني الاقـصـصـاديـني الـعـمـومـيـني  املركزية وكذا خمتلف املصاحل والهيالك التابعة لها ا 

 واخلواص، وحتتوي النرشة الرمسية للوز ارة عىل ما ييل: 

حمتوى مجيع النصوص ذات الطابع الترشيعي أ و التنظميي وكذكل املناشري والتعلاميت اخلـاةـة  •
 بوزارة الصناعة الصيدالنية؛

املقررات الفردية املتعلقة بتس يري مسار احلياة املهنية للموظفني وال عوان العموميني يف ادلوةل   •
دارة املركزية لوزارة الصناعة الصيد النية،   التابعني لل 

 وكذا املقررات املتعلقة با ةناف املس تخدمني اليت ال يتطلب نرشها يف اجلريدة الرمسّية. •

ىل اللغة الفرنس ية.1تصدر النرشة الرمسّية  لك س تة )   ( أ شهر بللغة العربية مع ترمجهتا ا 
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، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.3033سبتمبر سنة  2الموافق  3111صفر عام  33مؤرخ في  201-33مرسوم رئاسي رقم   

 إّن رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني،

 منه، 124و 2-11عناء عبى الدّستور؛ ال سيّما المادتان  

والمتنمي  2221يونيو سنة  32الموافق  1442ذي ال عدة عام  11المؤرخ في  221-21وعم تنى المرسوم الرئاسي رقم 

 تعييي السيد أيمي عي عبد الرحمان. وزيرا أول،

 والمتنمي تعييي 2222جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عام  2وعم تنى المرسوم الرئاسي المؤرخ في   

 .السيد يحيى عولاري، أمينا عاما لبحكومة

 يرسم ما يأتي:

 :تعيّي السيّدات والسادة المادة االولى:

 وزيرا لبشؤون الخارجية والجالية الو عالخارج،………………… .لعمامرة رمطان

 لبدالبية والجماعات المحبية والتهيئة العمرانية، ..وزيرا....إعراهيم مراد ...........................  

 . وزيرا لبعدل، حافيا لأللتام،...........عبد الرشيد طبي................ 

 ..........................وزيرا لبمالية، إعراهيم جمال كسالي    
 ..وزيرا لبطاقة والمناجم،................................. عرقاب محمد

 ..وزيرا لبمجاهديي وذوي الح وق،.................................. رعي ة العيد

 ...........وزيرا لبشؤون الدينية واألوقاف،.................... يوسف عبمهدي

 لبترعية الوطنية، .....وزيرا.عبد الحكيم عبعاعد ......................

 وزيرا لبتعبيم العالي والبحث العبمي،....عداري............................... كمال

 لبتكويي والتعبيم المهنييي، وزيراميراعي................................. ياسيي

 وزيرة لبث افة والفنون، صورية مولوجي............................

 وزيرا لبشباب والرياضة، الرزاق سب اق.......................... عبد

 ‘وزيرا لبرقمنة واإلحصائيات.............................  شرحبيل حسيي

 ..وزيرا لببريد والمواصالت السبكية والالسبكية،.......................... عيبي تريكي كريم

 وزيرة لبتنامي الوطني واألسرة وقنايا المرأة،..كوثر كريكو.................................

 لبصناعة، وزيرا........زغدار........................... أحمد

 وزيرا لبفالحة والتنمية الريفية، ..عبد الحفيو هني................... محمد

 وزيرا لبسكي والعمران والمدينة، طارق عبعريبي....................... محمد

 وزيرا لبتجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق..................................

 ...........................وزيرا لالتصال، محمد عوسبيماني 

 لألشغال العمومية والري والمنشآت ال اعدية، .............................وزيرا رلروح لخنر

 وزيرا لبن ل، ..................................عبجود كمال

 وزيرا لبسياحة والصناعة الت بيدية،.ياسيي حمادي................................

 ..........وزيرا لبصحة،.................. الحق سايحي عبد

 وزيرا لبعمل والتشغيل والنمان االجتماعي،.يوسف شرفة...................................

 وزيرة لبعالقات مع البرلمان،................................. عسمة عزوار

 وزيرة لببيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي................................

 وزيرا لبصيد البحري والمنتجات الصيدية،..هشام سفيان صبواتشي....................

 ................................... وزيرا لبصناعة الصيدالنية، عون عبي

 .وزيرا القتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة .....................ياسيي المهدي وليد. ...
 

ذي ال عدة  22المؤرخ في  281-21تبغى جميع األحكام المخالفة لهذا المرسوم، ال سيما المرسوم الرئاسي رقم :  3المادة 
 .والمتنمي تعييي أعناء الحكومة. المعدّل 2221يوليو سنة  2الموافق  1442عام 

 

 .ينش هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لبجمهورية الجزائرية الدّيم راطيّة الشعبية :2المادة 

 .2222سبتمبر سنة  8الموافق  1444صفر عام  11حرر عالجزائر في 

 عبد المجيد تبون
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مْؤّرخ فيي أّو  يي اليحيعية عيام  317-33مرسوم تنفيذي رقم 

, يييتيعيقيق دي يواعيي  3033يييوويييو سينية  20اليميوافيق   3112

الممارسات الحسنة لصنع المواد الصي الوية يات االستعما  فيي 

 الطب البشري.

 

 إّن الوزير األّول،

 عناء عبى ت رير وزير الصناعة الصيدالنية؛ -

)التفت ترة  141و 112-1وعناء عبى الدستور. ال سيما المادتان  -

 ( منه؛2

شتوال عتام  18التمتؤرخ فتي  11-18وعم تنى ال انون رقتم  -

والمتعبق عالصتحتةا التمتعتدل  2218يوليو سنة  2الموافق  1431

 منه. 222والمتمم؛ ال سيما المادة 

 11التمتؤرخ فتي  221-21وعم تنى المرسوم الرئاسي رقتم  -

والمتتنتمتي  2221يونيو سنة  32الموافق  1442ذي ال عدة عام 

 تعييي الوزير األّول،

 22التمتؤرخ فتي  281-21وعم تنى المرسوم الرئاسي رقتم  -

والتمتتتنتمتي  2221يوليو سنة  2الموافق  1442ذي ال عدة عام 

 تعييي أعناء الحكومة. المعدّل.

 32التمتؤرخ فتي  112-11وعم تنى المرسوم التنفيذي رقتم  -

الذي يتحتدد متهتام  2211يوليو سنة  3الموافق  1442شوال عام 

الوكالة الوطنية لبمنتجات الصيدالنية وتنييمها وسيرها، المتعتدل 

 والمتمم،

 11التمتؤرخ فتي  221-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقتم  -

التذي يتحتدد  2222سبتمبر ستنتة  21الموافق  1442صفر عام 

 صالحيات وزير الصناعة الصيدالنية.

التفتصتل  11المؤرخ فتي  82-21وعم تنى المرسوم ذي رقم  -

والتمتتتعتبتق  2221فبراير   23الموافق  1442الثاني رجب عام 

 عالمؤسسات الصيدالنية وشروط اعتمادها،

 يرسم ما يأتي :

-18مي ال انون رقتم  222تطبي ا ألحكام المادة الماّدة األولى :  

يتولتيتو ستنتة  2التمتوافتق  1431شوال عام  18المؤرخ في  11

والمتعبق عالصحة، المعدّل والمتمم؛ يهدف هذا التمترستوم  2218

إلى تحديد قواعد الممارسات الحسنة لصنتع التمتواد الصتيتدالنتيتة 

 ذات االستعمال في الطب البشري.

 الفصل األو 

 أحكام عامة

يجب تصنيع كل المواد الصيدالنتيتة ذات االستتتعتمتال :    3الماّدة 

في الطب البشري المصنعة محبيًا أو المستوردة، عما في ذلك تبك 

المعدة لبتصدير واألدوية التجريبتيتة وفت تا لت تواعتد التمتمتارستات 

 الحسنة لبتصنيع.

 

يتعيّي عبى المؤسسة الصيدالنية التأكد متي أن جتمتيتع عتمتبتيتات 

صنع المنتوج الصيدالني الخاضعة لطبب التسجيل والموضتوعتة 

في السوق تنجز طب ا لبمعبتومتات التواردة فتي متبتف التتتستجتيتل 

 المصادق عبيه مي قبل السبطات المختصة.

تحدد قواعد الممارسات الحسنة لبتصنيع المتنتصتوص :    2الماّدة 

أعتال  والتمتطتبت تة عتبتى التمتواد الصتيتدالنتيتة  2عبيها في المادة 

الموجهة لبطب البشري وكما هي مطاع ة لبمعاييتر التدولتيتة، فتي 

 دليل الممارسات الحسنة لبصنع المبحق عأصل هذا المرسوم.

تشكل الممارسات الحسنة لبتصنيع أحد عناصر تسيتيتر :   1الماّدة 

الجودة التي تنمي أن المواد الصيدالنية تم صنتعتهتا ومتراقتبتتتهتا 

عطري ة منسجمة حسب م اييس الجودة المتكتيتفتة متع استتتعتمتالتهتا 

والمفروضة عموجب قرار التسجيل ورلصة الدراسة العتيتاضتيتة 

 أو مواصفات المنتوج.

 

: تكون الممارسات الحسنة لبتصنيع المطب ة عبى المتواد   1الماّدة 

تبتزمتة عتالتنتستبتة  الصيدالنية التي تكون لتهتا مترجتعتا تتنتيتيتمتيتا مب

 لبمؤسسات الصيدالنية مي طرف السبطة المختصة.

 

تنّصب المتطبتبتات األستاستيتة لتبتمتمتارستات التحتستنتة :    6الماّدة 

لبتصنيع عبى نيام الجودة الصيدالنية والمستخدميتي والتمتحتالت 

والتجهيزات والوثائتق واإلنتتتاج ومتراقتبتة التجتودة والتنتشتاطتات 

 الخارجية واالحتجاجات واسترجاع الحصص والتفتيش الذاتي.

 

يغطي تسيير الجودة كل متا يتمتكتي أن يتؤثتر، عشتكتل :  7الماّدة  

فردي أو جماعي، في جودة المنتوج الصيدالني ويمتثتل متجتمتوع 

اإلجراءات المتخذة لنمتان أن التمتواد الصتيتدالنتيتة ذات جتودة 

 مطبوعة لالستعمال المخصص له.

 

تكون المؤسسة الصيدالنية مسؤولة عي التأكتد متي أن :    2الماّدة 

نيام الجودة الصيدالنية متوجتود وفتعتال. وأنته متزود عتالتمتوارد 

النرورية، وأن المهام والمسؤوليات والسبطات محددة ومتبتبتغتة 

 ومطب ة في كل التنييم.

 

يجب أن تتكتون متحتالت وتتجتهتيتزات الصتنتع كتائتنتة :  9الماّدة 

ومصممة ومبنية ومكيفة ومصتانتة عشتكتل تستتتجتيتب فتيته أكتثتر 

 لبعمبيات التي ت وم عها.

 

يتمتكتي أن يتكتون متي النتروري، حستب مستتتوى :   30الماّدة 

الخطر تخصيص محالت وتجهيزات لعمبتيتات التتتصتنتيتع و  أو 

 التوضيب لغرض مراقبة الخطر الذي تمثبه ععض األدوية.
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ينبغي أن تتهتدف متختطتطتات التمتحتالت وتتنتاست تهتا :    33الماّدة 

وتصورها واستعمالها إلى الت بيل مي متختاطتر التختطتأ والستمتاح 

عالتنييف والصيانة الفعاليي لتجنب التبوة، عما في ذلتك التتتبتوة 

المت اطع وترسب الغبار أو األوساخا وك اعدة عتامتة أي مستا  

 يبحق عجودة المنتوج.

 

يجب تجنب التبوة المت اطع مي لالل إيالء اهتمام :  33الماّدة 

لاص لتصميم المحالت والتجهيزات؛ وأن يكون  ذلك مدعوما 

عتصميم العمبية وعتنفيذ تداعير ت نية أو تنييمية مناسبة. عما في 

 ذلك عمبيات التنييف الفعالة

 وال اعبة لبتكرار التي تسمح عمراقبة لطر التبوة المت اطع.

 

يجب أن تستعمل عمبية تسيير لطر الجودة، التيِ :  32الماّدة 

تتنمي ت ييم النشاط وعبم السموم، لت ييم ومراقبة مخاطر التبوة 

 المت اطع لبمنتوجات المصنعة.

 

يجب أن تستعمل نتائج عمبية تسيير لطر الجودة :  31الماّدة 

هذ  لتحديد التداعير الت نية والتنييمية التي يجب وضعها مي أجل 

 مراقبة مخاطر التبوة المت اطع.

ويمكي أن ينجّر عنها استعمال ععض التجهيزات أو حتى منتشتآت 

 تصنيع مخصصة عكامبها لصنع هذ  المواد.

 

يمثل التوثيق الحسي عنصرا أساسيًا لتنتيتام ضتمتان :  31الماّدة 

الجودة الصيدالنية، وهو ضروري لنمان مطاعت تة  التعتمتبتيتات 

لمتطببات الممارسات الحسنة لبتصتنتع. وتتتتمتثتل أنتواع التوثتائتق 

المستعمبة لتسيير وتسجيل المطاع ة لبممارسات الحسنة لبتصنيع؛ 

 في :

 

حالة المؤسسات الصتيتدالنتيتة، التتتي تصتف أنشتطتة الصتانتع  - 

 الخاضعة لبممارسات الحسنة لبصنع، والتي يتم

تحديد نموذجها عموجب قرار متي التوزيتر التمتكتبتف عتالصتنتاعتة 

 الصيدالنية.

 

التعبيمتات التتتي تتتتكتون متي التمتواصتفتات وصتيت  التتتصتنتيتع  -

وتتتعتتبتتيتتمتتات الصتتنتتع والتتتتتوضتتيتتب والتتمتتراقتتبتتة و اإلجتتراءات 

 والبروتوكوالت ودفتر الشروط المرتبط عها،

 التسجيالت وهي شهادات التحبيل والت ارير. -

يجب أن تزّود مؤسسة تصنيع األدوية ع سم لمتراقتبتة :  36الماّدة 

الجودة يوضع تحت سبتطتة شتختص لتديته التمتؤهتالت والتختبترة 

 المناسبة.

 

 

ويجب أن تكون مراقبة الجودة مست بة عالنسبة لتننتتتاج وهتو متا 

 يشكل عنصرا أساسيا في حسي سيرها.

 

تتتختتص متتراقتتبتتة التتجتتودة ألتتذ التتعتتيّتتنتتات. ووضتتع :    37الييميياّدة 

المواصفات والتحبيل وكذا التنييتم وإعتداد التوثتائتق وإجتراءات 

التحرير التي تنمي أن التجارب النرورية والتمتنتاستبتة قتد تتم 

تنفيذها، وأن المواد األولية ومعدات التوضيب ال يتتتم تتحتريترهتا 

قصد استعمالها أو المنتوجات المحررة قصد عيعها أو تتوزيتعتهتا، 

 قبل اعتبار جودتها مبرضية.

 

يجب أن يألذ ت ييم  المنتجات النهائية في التحتستبتان :    32المادة 

ظروف اإلنتاج، ونتائج المراقبة أثنتاء الصتنتع، وفتحتص وثتائتق 

التصنيتع، ومتطتاعت تة متواصتفتات التمتنتتتوج التنتهتائتي و فتحتص 

 التوضيب النهائي.

 

يجب تحديد أي عمبية تصنيع لارجية عشكل مناستب :  39الماّدة 

متفق عبيه ومراقب قصد تجنب أي سوء فهم يؤدي إلى عتمتل أو 

إلى منتوج ذي جودة غير كافية، ويجب إعرام ع د متكتتتوب عتيتي 

المؤسسة الصيدالنية اآلمرة والمناول مي أجل تتحتديتد التتتزامتات 

 كل طرف عوضوح.

 

يحدد نيام تسيير الجودة لبمؤسسة اآلمترة عتوضتوح :   30الماّدة 

الطري ة التي يّصدق عها الصيدلي المدير الت ني عبتى كتل حصتة 

 مي المنتوج الصيدالني لتحرير  مع ممارسة مسؤوليته الكامبة.

 

تكون المؤسسة اآلمرة المسؤولة األليرة عي التتتأكتد :    33الماّدة 

مي وجود العمبيات متي أجتل ضتمتان التتتحتكتم فتي التنتشتاطتات 

الخارجية طب ا لبممارسات الحسنة لبتتتصتنتيتع. وهتي التمتستؤولتة 

أينا عي التأكد مي مطاع ة التشريع والتنيتيتم التمتعتمتول عتهتمتا، 

وقدرة والتصاص المناول عبى ال يام عالنشاطات الخارجية عبتى 

أحسي وجه. والتتتأكتد. متي لتالل عتنتود التعت تد، متي أن متبتاد  

 الممارسات الحسنة لبتصنيع مطب ة.

 

ينبغي أن يكون كل ع د لبنشاطات الخارجية متتتعتبتق :   33الماّدة 

عنشاط صيدالني مصحوعًا عع د جتودة، وجتوعتا، يتحتدد نتمتوذجته 

 عموجب قرار مي الوزير المكبف عالصناعة الصيدالنية.

 

يجب عبى المؤستستة الصتيتدالنتيتة أن تنتع نتيتاًمتا :    32الماّدة 

 وإجراءات مكيفة لتسجيل وت ييم وعحث وفحص

االحتجاجات المتعب ة عمنتوج صيدالني يشتبه فيه أنه غير صالتح؛ 

 وعند االقتناء، سحبه مي شبكة التوزيع عصفة فعّالة وسريعة.
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يجب أن ت وم المؤسسة الصيدالنية عإجراء عتمتبتيتات :    31الماّدة 

تفتيش ذاتي متكررة، في إطار نيام ضمان الجودة، قصد مراقبتة 

تنفيذ وتطبيق الممارسات الحسنة لبتصنيتع واحتتترامتهتا واقتتتراح 

 التداعير التصحيحية النرورية.

 

 الفصل الثالث

 الممارسات الحسنة لصنع المواد الفعالة المستعمقة

 كمواد أولية في األدوية

 

يتطبب تصنيع المواد الفعالة نياًما متنتاستبًتا لتتتستيتيتر :    31الماّدة 

الجودة يسمح عالتأكد مي أن هذ  المواد مطاع ة لمتطببتات التجتودة 

 والن اء التي مي الواجب أن تحوز عبيها.

 

يشمل تصنيع المواد الفعالة جميع عتمتبتيتات  استتتالم :    36الماّدة 

المواد، واإلنتاج، والتوضيب، وإعادة التوضيب، ووضع التوستم، 

وإعادة الوسم، ومراقبة الجودة؛ والتحرير، والتتختزيتي، وتتوزيتع 

 المواد الفعالة، وكذا المراقبات المرتبطة عها.

 

وتستثني هذ  الممارسات الحسنة التتعت تيتم والتعتمتبتيتات التمتعت تمتة 

المطب ة عبى المواد الفعالة والدم الكتامتل والتبتالزمتا، غتيتر أنتهتا 

تشمل المواد الفعالة التي يتم إنتاجها عاستتختدام التدم أو التبتالزمتا 

 كمواد أولية.

 

مي المرستوم التتتنتفتيتذي رقتم  21طب ا ألحكام المادة :    37الماّدة 

فتبترايتر  23المتوافتق  1442رجب عام  11المؤرخ في  21-82

والمذكور أعال ، تتختنتع التمتؤستستات الصتيتدالنتيتة  2221سنة 

لبتفتيش والمراقبة مي التمتصتالتح التمتختتتصتة لتبتوزارة التمتكتبتفتة 

 عالصناعة الصيدالنية.

 

ينصًب تفتيش ومراقبة المؤسسات الصيدالنية لبتصنيع لصوصتا 

عبى احترام الممارسات الحسنة لبتصنيع، وتجرى كل ستنتتتيتي )

 ( عبى األقل.2

 

في حالة معاينة ت صتيتر أو متختالتفتات، يتتتم إعتذار :    32الماّدة 

المؤسسة الصيدالنية التي يجب عبيها االمتتتثتال لته فتي  اآلجتال 

 المحددة لها. 

وفي حالة عدم االمتثال لنعذار، تتعرض المؤسسة الصتيتدالنتيتة 

 لبع وعات اآلتية :

 

 الغبق المؤقت لبمؤسسة الصيدالنية لمدة ال تتعدى سنة واحدة. -

 

 

وال يمكي إعادة الفتح إال ععد رفع التحفيات مي طرف المؤستستة 

 الصيدالنية.

 

 السحب النهائي العتماد المؤسسة الصيدالنية. -

 

 الفصل الرادع

 أحكام اوت الية وختامية

 

يتتتعتيّتي عتبتى التمتؤستستات التنتاشتطتة فتي الت تطتاع :    39الماّدة 

الصيدالني المرلص لها قانونا، عند تاريخ نشتر هتذا التمترستوم 

في الجريدة الرسميّة؛ أن تتطاعق مع أحكامه في أجل ال يتتتجتاوز 

 (.2سنتيي )

 

هذا المرسوم في التجتريتدة التّرستمتيّتة لتبتجتمتهتوريّتة :    20الماّدة 

 الجزائريّة الديم راطية الّشعبيّة.

 

 يونيو  32الموافق  1443حّرر عالجزائر في أّول ذي الحجة عام 

 .2222سنة 

 

  

 

 أيمن دن عب  الرحمان



 

  12                                                                                                                                    2222النشرة الرسمية لوزارة الصناعة الصيدالنية لسنة 

 الجـمـهوريــــــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيـــــة الشعبيــــــــــــــة
 وزارة الصنـــــــــاعــــــــــــــــــة الصيـــــــــدالنــــــــــية
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الموافق  3112جمادى األولى عام  32مرسوم تنفيذي مؤرخ في 

، يتضمن تعيين مفتشة دوزارة الصناعة 3033ديسمبر سنة  32

 الصي الوية. 

الموافق  1443جمادى األولى عام  18 عموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في

، تعيّي السيدة لويزة عبغانم، مفتشة عوزارة الصناعة 2221ديسمبر سنة  23

 الصيدالنية.

 

 

الموافق  3112جمادى األولى عام  36مرسوم تنفيذي مؤرخ في 

، يتضمن إوهاء مهام وائبة م ير دوزارة 3033جاوفي سنة  39

 الصناعة الصي الوية. 

الموافق  1443جمادى األولى عام  12 عموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في

، تنهي مهام السيّدة ليبى دعاش، عصفتها نائبة مدير 2222جانفي سنة  11

 لبدراسات ال انونية عوزارة الصناعة الصيدالنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماي  39الموافق  3112شوا  عام  32مرسوم تنفيذي مؤرخ في 

، يتضمن تعيين وائبتي م ير دوزارة الصناعة 3033سنة 

 الصي الوية. 

ماي  11الموافق  1443شوال عام  11 عموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في

، تعييي السيّدتان االتي اسماهما، نائبتي مدير عوزارة الصناعة 2222سنة 

 الصيدالنية:

ليبى عدة عبو، نائبة مدير لترقية الدراسات العيادية والبحث  -

 الصيدالني،

 حفيية يحياوي، نائبة مدير لبنزاعات  -

 

 

 

الموافق أّو   3112مرسوم تنفيذي مؤّرخ في أّو  يي ال ع ة عام 

، يتضمن تعيين وائبة م ير دوزارة الصناعة 3033جوان سنة 

 الصي الوية. 

الموافق أّول  1443عموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أّول ذي ال عدة عام 

، تعييي السيدة سمية مختاري، نائبة مدير لبتعاون عوزارة 2222جوان سنة 

 .الصناعة الصيدالنية
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اليميوافيق  3112رجب عام  31قرار وزاري مشترك مَؤّرخ في 

، يتضمن إح اث وشيرة رسيمييّية ليوزارة 3033فبراير سنة  36

 الصناعة الصي الوية.

 

 إن الوزير األول،

 ووزير المالية،

 ووزير الصناعة الصيدالنية،

 

ذي  11المؤّرخ في  221-21عم تنى المرسوم الرئاسي رقم  -

والتمتتتنتمتي  2221يونتيتو ستنتة  32الموافق  1442ال عدة عام 

 تعييي الوزير األول،

 

ذي  2المؤرخ فتي  281-21وعم تنى المرسوم الرئاسي رقم  -

والمتنمي تعيتيتي  2221يوليو سنة  2الموافق  1442ال عدة عام 

 أعناء الحكوم،. المعدّل.

 

 11التمتؤّرخ فتي  14-11وعم تنى المرسوم التتنتفتيتذي رقتم  -

التذي يتحتدد  1111فبراير سنة  11الموافق  1411رمنان عام 

 صالحيات وزير المالية؛

  

ذي  13المْؤّرخ في  132-11وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

والتمتتتعتبتق  1111متايتو ستنتة  13التمتوافتق  1411الحجة عام 

 عإحداة نشرات رسمية لبمؤسسات واإلدارات العمومية،

 

 1التمتؤرخ فتي  113-14وعم تنى المرسوم التتنتفتيتذي رقتم  -

التذي يتحتدد  2214يولتيتو ستنتة  3الموافق  1431رمنان عام 

 صالحيات المدير العام لبوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 

 11التمتؤرخ فتي  221-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقتم  -

التذي يتحتدد  2222سبتمبر ستنتة  21الموافق  1442صفر عام 

 صالحيات وزير الصناعة الصيدالنية،

 

 ي ّررون ما يأتي :

 

مي المرسوم التنفيذي رقتم  3تطبي ا ألحكام المادة المادة األولى : 

 13التمتوافتق  1411ذي الحجتة عتام  13المؤّرخ في  11-132

والمتعبق عإحداة نشرات رسمتيّتة لتبتمتؤستستات  1111مايو سنة 

واإلدارات العمومية. تتحتدة نشترة رستمتيّتة لتوزارة الصتنتاعتة 

 الصيدالنية.

 

تشترك في النشرة الّرسميّة التمتنتصتوص عتبتيتهتا فتي :   3المادة 

المادة األولى أعال ، جتمتيتع هتيتاكتل اإلدارة التمتركتزيتة لتوزارة 

 الصناعة الصيدالنية.

 

-11مي المرسوم التنفيذي رقتم  2طب ا ألحكام المادة :    2المادة 

متايتو  13التمتوافتق  1411ذي الحجة عام  13المؤّرخ في  132

والمذكور أعال ، يجب أن تحتوي النتشترة الترستمتيّتة  1111سنة 

 لصوصا عبى ما يأتي :

 

المراجع، وعند االقتنتاء. متحتتتوى جتمتيتع التنتصتوص ذات  - 

الطاعع التشريعي أو التنييمتي وكتذلتك التمتنتاشتيتر والتتتعتبتيتمتات 

 الخاصة عوزارة الصناعة الصيدالنية؛

 

الم ررات الفردية المتعتبت تة عتتتستيتيتر مستار التحتيتاة التمتهتنتيتة  -

لبموظفيي واألعوان العتمتومتيتيتي فتي التدولتة التتتاعتعتيتي لتندارة 

المركزية لوزارة الصناعة الصيد النية، وكذا الم ررات المتعب تة 

عأصناف المستتختدمتيتي التتتي ال يتتتطتبتب نشترهتا فتي التجتريتدة 

 الرسميّة.

 

( أشتهتر عتالتبتغتة 2تصدر النشرة الرسميّة كل ستتتة ):    1المادة  

 العرعية مع ترجمتها إلى البغة الفرنسية.

 

تكون النشرة الّرسميّة لوزارة الصتنتاعتة الصتيتدالنتيتة :    1المادة 

في شكل مصنف يحدد حجمه ولصائصته التتت تنتيتة عتمت ترر متي 

 الوزير المكبف عالصناعة الصيدالنية.

 

ترسل نسخة مي النشرة الّرسميّة وجوعا إلى المصتالتح :    6المادة 

 المركزية لبسبطة المكبفة عالوظيفة العمومية.

 

تت تتتطتع االعتتتمتادات النتروريتة إلصتدار التنتشترة :    7المادة 

الّرسميّة المنصوص عبيها في المادة األولى أعال ، مي متيتزانتيتة 

 تسيير وزارة الصناعة الصيدالنية.

 

ينشر هذا ال رار في الجريدة التّرستمتيّتة لتبتجتمتهتوريّتة :    2المادة 

 الجزائريّة الدّيم راطيّة الشُّعبيَة

  

 الموافق 1443رجب عام  11حّرر عالجزائر في 

 .2222فبراير سنة  12 

   

 

 وزير المالية

 أيمن دن عب  الرحمان

 

 وزير الصناعة الصي الوية

عب  الرحمان جما  لطفي    

 

 عن الوزير األو   

 ودتفويض منه 

 الم ير العام لقوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 دق اسم دوشما 
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. يح د تع اد مناصب الشغل وتصنيفها وم ة الع   3033يوليو سنة  7الموافق  3112يي الحعة عام  2قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

 الخاص داألعوان العامقين في وشاطات الحفظ أو الصياوة أو الخ مات دعنوان اإلدارة المركزية لوزارة الصناعة الصي الوية.

 

 ،إّن الوزير األول

 ووزير المالية،

 ووزير الصناعة الصيدالنية، 

الذي يحدد كيفيات توظيف  2222سبتمبر سنة  21الموافق  1428رمنان عام  12المؤرخ في 328-22عم تنى المرسوم الرئاسي رقم  -

عدل الماألعوان المتعاقديي وح وقهم وواجباتهم والعناصر المشكبة لرواتبهم وال واعد المتعب ة عتسييرهم وكذا النيام التأديبي المطبق عبيهم، 

 .منه 8ال سيما المادة 

والمتنمي تعييي أعناء  2221يوليو سنة  2الموافق  1442ذي ال عدة عام  22المؤرخ في  281-21وعم تنى المرسوم الرئاسي رقم  -

 الحكومة، المعدل،

الذي يحدد صالحيات وزير  1111فبراير سنة  11الموافق  1411رمنان عام  11المؤرخ في  14-11وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المالية،

الذي يحدد صالحيات المدير  2214يوليو سنة  3الموافق  1431رمنان عام  1المؤرخ في  113-14وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

 العام لبوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

الذي يحدد صالحيات وزير  2222سبتمبر سنة  21الموافق  1442صفر عام  11المؤرخ في  221-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الصناعة الصيدالنية،

والمتنمي تنييم اإلدارة  2222سبتمبر سنة  21الموافق  1442صفر عام  11المؤرخ في 222-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المركزية لوزارة الصناعة الصيدالنية

 :ي ّررون ما يأتي

سبتمبر   سنة  21الموافق  1428رمنان عام  12المؤرخ في  328-22مي المرسوم الرئاسي رقم  8تطبي ا ألحكام المادة  المادة األولى:

والمذكور أعال . يحدد هذا ال رار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة الع د الخاص عاألعوان العامبيي في نشاطات الحفو أو  2222
 :الصيانة أو الخدمات ععنوان اإلدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدالنية. طب ا لبجدول اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ينشر هذا ال رار في الجريدة الّرسمية لبجمهوريّة الجزائريّة الدّيم راطيّة  الّشعبيّة :3المادة 

 .2222يوليو سنة  2الموافق  1443ذي الحجة عام  8حّرر عالجزائر في 

 

 

 مناصب الشغل

  التع اد حسب طبيعة ع   العمل

 التع اد

(3+3) 

 التصنيف

 ع   غير مح د الم ة

(3) 

 ع   مح د الم ة

(3) 
 الصنف

الرقم 

 االست اللي
دالتوقيت 

 الكامل

دالتوقيت 

 لعزئيا

دالتوقيت 

 الكامل

دالتوقيت 

 العزئي

 212 1 4 - - - 4 عامل مهني مي المستوى األول

 2 - - - 2 عامل مهني مي المستوى الثاني

3 212 
 2 - - - 2 سائق سيارة مي المستوى الثاني

 318 2 2 - - - 2 عون وقاية مي المستوى الثاني

   30 - - - 30 المعموع العام

 عن وزير المالية وزير الصناعة الصيدالنية
 األمين العام

 عن الوزير األول
 وبتفويض منه

  
المدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح  إبراهيم جمال كسالي عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد

 اإلداري
 بلقاسم بوشمال
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جاوفي  36الموافق  3112جمادى الثاوية عام  33قرار مْؤّرخ في 

. يتضمن إوشاء مقح ات جهوية لقوكالة الوطنية لقمواد 3033سنة 

 الصي الوية.

------------------------ 
 

 إّن وزير الصناعة الصيدالنية؛

 

ذي  22المؤرخ في  281-21عم تنى المرسوم الرئاسي رقم  -

والمتنمي تعييي  2221يوليو سنة  2الموافق  1442ال عدة عام 

 أعناء الحكومة. المعدل.

 
شوال  32المؤّرخ في  112-11وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يحدّد مهام الوكالة  2211يوليو سنة  3الموافق  1442عام 

الوطنية لبمواد الصيدالنية وتنييمها وسيرها، المعدّل والمتّمم، 

 منه، 4السيما المادة 

 
صفر  11المؤّرخ في  221-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يحدّد صالحيات  2222سبتمبر سنة  21الموافق  1442عام 

 وزير الصناعة الصيدالنية.

 
 ي ّرر ما يأتي:

 
-11مي المرسوم التنفيذي رقم  4تطبي ا ألحكام المادة  المادة األولى:

يوليو سنة  32الموافق  1442شوال عام  32المؤّرخ في  112

الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية وتنييمها  2211

وسيرها، يهدف هذا ال رار إلى إنشاء مبح ات جهوية لبوكالة الوطنية 

 لبمواد الصيدالنية.

 

تحدد قائمة المبح ات الجهوية وكذا التصاصها اإلقبيمي،  :3المادة 

 طب ا لبمبحق المرفق عهذا ال رار.

 
يدير المبح ات الجهوية لبوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية  :2المادة 

رؤساء مبح ات يعيّنون عموجب قرار مي الوزير المكبف عالصناعة 

الصيدالنية. عاقتراح مي المدير العام لبوكالة الوطنية لبمواد 

 الصيدالنية.

 

ينشر هذا ال رار في الجريدة الّرسميّة لبجمهوريّة  :1المادة  

 الجزائريّة الديم راطيّة الّشعبيّة.

 
جانفي  12الموافق  1443جمادى الثانية عام  12حّرر عالجزائر في 

 .2222سنة 

 
 

 

 عب  الرحمان جما  لطفي دن داحم 

 
 
 
 
 

 

 المقحق 
 قائمة المقح ات العهوية و اختصاصها اإلققيمي

 
 

جاوفي  32الموافق  3112جمادى الثاوية عام  30قرار مؤّرخ في 

 3113جمادى األولى عام  33يعّ   ال رار المؤّرخ في  3033سنة 

والمتضمن تعيين رئيس  3030ديسمبر سنة    37الموافق 

وأعضاء لعنة المصادقة عقى المستقزمات الطبية المستعمقة في 

 الطب البشري.

 23الموافق  1443جمادى الثانية عام  22عموجب قرار مَؤّرخ في 

جمادى األولى عام  12، يعدّل ال رار المؤّرخ في 2222جانفي سنة 

والمتنمي تعييي رئيس  2222ديسمبر سنة  22الموافق  1442

وأعناء لجنة المصادقة عبى المستبزمات الطبية المستعمبة في 

 الطب البشري، كما يأتي:

 "...........................)عدون تغيير حتى( لبير في عبم ال ياسات، 

 

السيّدة وهيبة جعفري، ممثبة المركز الوطني لبي ية عخصوص  -

 األدوية والعتاد الطبي 

 

 .........................)الباقي عدون تغيير(..........................".

 

 المقح ات  االختصاص  اإلققيمي 

الجزائر، تيبازة، عومردا ، جيجتل ، 

عجاية، التمتستيتبتة، التبتبتيتدة، التجتبتفتة، 

التتمتتديتتة، التتبتتويتترة، تتتيتتزي وززو، 

ايتبتيتزي، غتردايتتة، التوادي، ورقتبتتة، 

أدرار، عستتكتترة، تتتامتتنتتغتتستتت، أوالد 

 جالل، إن صالح، إن قزام، المنيعة.

 العزائر 

قسنطينة، عاتنة، أم التبتواقتي، تتبتستة، 

لتتنتتشتتبتتة، عتتنتتاعتتة، ستتكتتيتتدة، قتتالتتمتتة، 

التتطتتارف، ستتوق أهتترا ، ستتطتتيتتف، 

عتترج عتتوعتتريتتريتتج، متتيتتبتتة، تتتوقتترت، 

 جانت، المغير. 

 قسنطينة 

وهران، تتبتمتستان، ستيتدي عتبتعتبتا ، 

مستغانتم، عتيتي تتمتوشتنتت، ستعتيتدة، 

الشبف، تيارت، معسكر، تيسمسيتبتت، 

غبتيتزان، عشتار، تتنتدوف، التنتعتامتة، 

التتبتتيتتض، عتتيتتي التتدفتتبتتى، األغتتواط، 

تيميمون، عترج عتاجتي متختتتار، عتنتي 

 عبا .

 

 وهران 
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أفريل  31الموافق  3112رمضان عام  31دموجب قرار مْؤّرخ في 
يتضمن تعيين أعضاء لعنة الخبراء متع دي  3033سنة 

 التخصصات المكقفة دإد اء الرأي في قائمة األدوية األساسية.
------------------------ 

 
 

أفريل  21الموافق  1443رمنان عام  24عموجب قرار مَؤّرخ في  

 13، يعيّي األعناء اآلتية أسماؤهم، تطبي ا ألحكام المادة 2222سنة 

شوال عام  12المؤّرخ في  224-21مي المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدّد كيفيات إعداد قائمة  2221مايو سنة  24الموافق  1442

األدوية األساسية. في لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكبّفة 

( سنوات قاعبة 3عإعداء الرأي في قائمة األدوية األساسية. لمدة ثالة )

 لبتجديد مرة واحدة:

 
 نجيب عي يبس. ممثل عي وزارة الدفاع الوطني، -
 
 رضا جيجيك، ممثل عي وزير التعبيم العالي والبحث العبمي. -
 
 فوزي هوام ممثل عي الوزير المكبّف عالنمان االجتماعي،-
 
رضا كسال، مدير مكبّف عالي ية االستراتيجية عوزارة الصناعة -

 الصيدالنية.
 
 صارة حجالي. ممثبة عي الوكالة الوطنية لألمي الصحي،-
 
 كمال منصوري. ممثل عي الوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية. -
 
وهيبة جعفري. ممثبة عي المركز الوطني لبي ية عخصوص  -

 األدوية والعتاد الطبي.
 
 سعيد لناف. ممثل عي معهد عاستور عالجزائر، -
 
 حسان ياسيي دواجي. ممثل عي الصيدلية المركزية لبمستشفيات،  -
 
نسيم سعدية، ممثل عي الصندوق الوطني لبتأمينات االجتماعية  - 

 لبعمال األجراء،
 
عبد الحميد محند أوسعيد. ممثل عي الصندوق الوطني لبنمان  -

 االجتماعي لغير األجراء؛
 
 محمد إزم؛ ممثل عي المجبس الوطني لألدعيات الطبية لألطباء. -
 
 
رضا شباب، ممثل عي المجبس الوطني لألدعيات الطبية ألطباء -

 األسنان، 
 
 حبيب لادير، ممثل عي المجبس الوطني لألدعيات الطبية لبصيادلة. -
 
 نور الديي دعيبش، ممار  طبي، -
 
 اليا  فراز، ممار  طبي، -
 
 صارة عوحروم.، ممارسة طبية، -
 
 أحالم راضية عاشةا ممارسة طبية، -
 

 ياسميي شحامي. ممارسة طبية. -
 
 محمد لميي شكاوى، صيدلي استشفائي، -
 
 لالد زغدار، صيدلي، -
 
 نادية عوعبد هللا؛ صيدالنية جالونسية، -
 
 سمية عهبول، مختصة في عبم الصيدلة. -
 
 ياسيي ميزاو، مختص في االقتصاد الصيدالني. -
 
 

يعيّي السيّد رضا كسال، ممثل الوزير المكبّف عالصناعة الصيدالنية. 
 رئيسا لبجنة.

 
تتّمم تشكيبة البّجنة الح ا عممثبي ال طاع المعني عند تعيينهم مي قبل 

 السبطة التي يتبعون لها. 
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يووييو  32المرافق  3112يي ال ع ة عام  32قرار مؤّرخ في   -

، يحّ د التنظيم ال اخقيي ليقيوكيالية اليوطينييية ليقيميواد 3033سنة 

 الصي الوية. 

 

 إن و زير الصناعة الصيدالنية ، 

 1شتوال عتام  18التمتؤّرخ فتي  11-18عم تنى ال انون رقم  -

 والمتعبق عالصحة. المعّل 2218يوليو سنة  2الموافق 

 منه ، 223والمتّمم؛ ال سيما المادة 
 

فتي  2المؤّرخ فتي  281-21وعم تنى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتنمي 2221يوليو سنة  2الموافق  1442ال عدة عام 

 تعييي أعناء الحكومة. المعدّل، 

 32التمتؤّرخ فتي  112-11وعم تنى المرسوم التتتنتفتيتذي رقتم 

الذي يتحتدّد متهتام  2211يوليو سنة  3الموافق  1442شّوال عام 

 الوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية وتنييمها وسيرها،

 منه. 2المعدّل والمت م؛ ال سيما المادة 
 

 المؤّرخ في 221-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدّد 2222سبتمبر سنة  21الموافق  1442صفر عام  1

 صالحيات وزير الصناعة الصيدالنية.
 

 2المؤّرخ في  324-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتعبق 2222نوفمبر سنة  22الموافق  1442رعيع الثاني عام 

 عكيفيات المصادقة عبى المستبزمات الطبية.
 

 2المؤّرخ في  321-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتعبق 2222نوفمبر سنة  22الموافق  1442رعيع الثاني عام 

 عكيفيات تسجيل المواد الصيدالنية.

 

 1443جمادى الثانية عام 12وعم تنى ال رار المْؤّرخ في  -

 والمتنمي إنشاء مبح ات جهوية 2222جانفي سنة  12الموافق 

 لبوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية.

 ي ّرر ما يأتي :

 

مي المرسوم التنفيذي رقتم  2تطبي ا ألحكام المادة المادة األولى : 

 يوليو 3الموافق  1442شوال عام  32المؤّرخ في  11-112

 والمذكور أعال ؛ يهدف هذا ال رار إلى تحديد التنييم 2211سنة 

الدالبي لبوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية؛ التي تدعى في صبب 

 الوكالة".النص "

ينم التنييم الدالبي لبوكالة. تحت سبطة المدير التعتام  : 3المادة 

 وعمساعدة األميي العام ما يأتي :

 مديرية تسجيل المواد الصيدالنية، -

 مديرية المصادقة عبى المستبزمات الطبية. -

 «مديرية الرقاعة الت نية والتفتيش والي ية -

 مديرية المراقبة والخبرة ، -

 مديرية مصالح المخاعر والبحث الصيدالني،  -

 مديرية أنيمة اإلعالم ، -

 مديرية الموارد البشرية والتكويي ، -

 ، مديرية المالية والمحاسبة -

 مديرية الوسائل البوجستية ، -

 المبح ات الجهوية. -

 يبحق عالمدير العام ما يأتي ::  2المادة 

 مكتب إدارة الجودة، -

 مكتب الصف ات، -

 مكتب االتصال، -
 

 يبحق عاألميي العام ما يأتي : : 1المادة 

 مكتب الشؤون ال انونية والمنازعات، -

 مكتب الوقاية واألمي. -
 

 ينشط األميي العام لبوكالة ويتاعع وينسق:  1المادة 

 أعال . 2نشاطات المديريات المذكورة في المادة 
 

 تكبّف مديرية تسجيل المواد الصيدالنية.:  6المادة 

 عبى الخصوص. عما يأتي :

تسجيل المواد الصيدالنية المستعمبة في الطب البشري ومنح  -

 سحبه ،  م رر التسجيل وتجديد  و أو تعديبه؛ وعند االقتناء

تسبيم شهادة أسعار األدوية الخاضعة لبتسجيل فور تحديدها مي  -

 طرف البّجنة االقتصادية ال طاعية المشتركة لألدوية.

ال يام عت ييم التوثيق العبمي لبفوائد والمخاطر وال يمة العالجية  -

 لبمواد الصيدالنية وت ييمها الطبي االقتصادي،

إعداء الرأي فيما يخص التراليص المؤقتة الستعمال األدوية  -

 غير المسجبة.

 المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير المواد الصيدالنية. -

 تطوير ووضع استراتيجية تسجيل المواد الصيدالنية. -

المساهمة في إعداد المدّونة الوطنية لبمواد الصيدالنية  -

 وتحيينها، 



 

  21                                                                                                                                    2222النشرة الرسمية لوزارة الصناعة الصيدالنية لسنة 

 المساهمة في إعداد قائمة المواد الصيدالنية األساسية. -

المساهمة في إعداد قائمة األدوية ال اعبة لبتعويض مي طرف  -

 هيئات النمان االجتماعى، 

ت ديم االقتراحات في إطار إعداد النصوص التنييمية المتعب ة  -

 عالمواد الصيدالنية.

ضمان أمانة لجنة تسجيل المواد الصيدالنية والبّجنة  -

 االقتصادية ال طاعية المشتركة لألدوية.

ت ييم اإلجراءات المتخذة في مجال تسجيل المواد الصيدالنية  -

 وإعداد حصائل عنها.

 (3وتنم مديرية تسجيل المواد الصيدالنية ثالة )

 مديريات فرعية :

 المديرية الفرعية لبمراقبة الت نية والتنييمية لبمواد الصيدالنية، -

 المديرية الفرعية لسعر الدواء، -

 المديرية الفرعية لبت ييم الوثائ ي العبمي لبمواد الصيدالنية. -

 تكبّف مديرية المصادقة عبى المستبزمات الطبية؛: 7المادة 

 عبى الخصوص. عما يأتي :

المصادقة عبى المستبزمات الطبية المستعمبة في الطب  -

البشري ومنح م رر المصادقة وتجديد  و  أو تعديبه. وعند 

 االقتناء. سحبه.

 المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير المستبزمات الطبية، -

 تطوير ووضع استراتيجية المصادقة عبى المستبزمات الطبية. -

المساهمة في إعداد المدّونة الوطنية لبمستبزمات الطبية  -

 وتحيينها،

 المساهمة في إعداد قائمة المستبزمات الطبية األساسية، -

 اقتراح المعايير المتعب ة عالمستبزمات الطبية، -

ت ديم االقتراحات في إطار إعداد النصوص التنييمية المتعب ة  -

 عالمستبزمات الطبية.

 ضمان أمانة لجنة المصادقة عبى المستبزمات الطبية. -

المساهمة مع الهياكل والمؤسسات المعنية؛ في وضع سياسة -

 تحديد أسعار المستبزمات الطبية.

 

ت ييم اإلجراءات المتخذة في مجال المصادقة عبى  المستبزمات  -

 الطبية وإعداد حصائل عنها.

 وتنم مديرية المصادقة عبى المستبزمات الطبية ثالة

 ( مديريات فرعية :3)

المديرية الفرعية لبمراقبة الت نية والتنييمية لبمستبزمات  -

 الطبية.

 المديرية الفرعية لبت ييم الوثائ ي العبمي لبمستبزمات الطبية. -

 المديرية الفرعية لت ييم نجاعة المستبزمات الطبية. -

 تكبّف مديرية الرقاعة الت نية والتفتيش والي ية.: 2المادة 

 عبى الخصوصا. عما يأتي :

معالجة التببيغات المتعب ة عالجودة والفعالية وأمي المواد  -

الصيدالنية ونجاعة المستبزمات الطبية وكذا التببيغات عشأن 

 الي ية الدوائية والمستبزمات الطبية.

معالجة التيبمات والشكاوى أو طببات الخدمة الصادرة عي  -

 أي منيمة أو مؤسسة صيدالنية.؛ وإعداد الرد عنها،

إجراء وتنسيق كل دراسة وكل ت ييم ت ني أو كل مراقبة جودة  -

المواد الصيدالنية أو المستبزمات الطبية في مجال التصاصها 

 عالتعاون مع الهياكل المعنية.

تنييم وتنسيق عمبيات التفتيش والتدقيق الخارجي وف ا لبرنامج  -

سنوي أو غير معبي عنه لبمؤسسات الصيدالنية عهدف مراقبة 

 تنفيذ األحكام التنييمية المبزمة التنفيذ. وإعداد 

تنييم وضمان متاععة عمبيات تدقيق مخاعر مراقبة الجودة  -

لبمؤسسات الصيدالنية لبتصنيع المعتمدة مي أجل المصادقة 

 عبيها،

اقتراح التداعير النرورية الواجب اتخاذها قصد ت وية الرقاعة  -

 الت نية والي ية وعمبيات تفتيش المؤسسات الصيدالنية،

المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنييمية  -

 ذات الصبة، 

إعداد اقتراحات النصوص التنييمية المتعب ة عالمواد  -

الصيدالنية والمستبزمات الطبية؛ ال سيما منها المبادّ  التوجيهية 

 ودساتير األدوية الصادرة عي الوكالة.

ت ييم اإلجراءات المتخذة في مجال الرقاعة الت نية والي ية  -

 والتفتيش وإعداد حصائل عنها.
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 وتنم مديرية الرقاعة الت نية والتفتيش والي ية ثالة

 ( مديريات فرعية :3)

 المديرية الفرعية لبرقاعة الت نية، -

 المديرية الفرعية لبتفتيش، -

 المديرية الفرعية لبي ية. -

 : تكبّف مديرية المراقبة والخبرة. عبى الخصوص 9المادة 

 عما يأتي :

متتعتتالتتجتتة طتتبتتبتتات التتمتتراقتتبتتة والتتختتبتترة لتتبتتمتتواد الصتتيتتدالنتتيتتة -

 والمستبزمات الطبية في إطار التسجيل والمصادقة والرقاعة

 الت نية والتفتيش وعمبيات المراقبة في إطار تحرير حصص

 المواد الصيدالنية والمستبزمات الطبية. وضمان متاععة تنفيذها،

 

ضمان مراقبة المواد الصيدالنية والمستبزمات الطبية وتحرير  -

الحصصا السيما منها األدوية المناعية واألدوية المشت ة مي 

 الدم،

العمل عبى وضع قواعد البيانات لبمواد الصيدالنية  -

 والمستبزمات الطبية.

السهر عبى احترام الممارسات الحسنة لبمخبر لدى المصالح  -

 الت نية لبوكالة في مجال مراقبة الجودة.

 تحديد وقيادة وضع وصيانة نيام الجودة المتكيّف مع -

 أنشطة مراقبة المواد الصيدالنية والمستبزمات الطبية وترقية

 مبادّ  التحسيي الدائم،

تسبيم التراليص المسب ة لترويج وإشهار المواد الصيدالنية  -

المسجبة والمستبزمات الطبية المصادق عبيها الموجهة لمهنيي 

 الصحة.

ت ديم اقتراحات في إطار إعداد النصوص التنييمية المتعب ة 

عمراقبة جودة ولبرة المواد الصيدالنية والمستبزمات الطبية 

 والممارسات الحسنة لبمخبر،

ت ييم اإلجراءات المتخذة في مجال المراقبة والخبرة وإعداد  -

 حصائل عنها.

 ( فرعيتيي :2وتنم مديرية المراقبة والخبرة مديريتيي )

 

 المديرية الفرعية لمراقبة الجودة والخبرة، -

 المديرية الفرعية لنمان جودة المخاعر. -

 «: تكبّف مديرية مصالح المخاعر والبحث الصيدالني30المادة 

 عبى الخصوص. عما يأتي :

مراقبة جودة وأمي وفعالية المواد الصيدالنية  والمستبزمات  -

 الطبية.

 إعداد والمصادقة عبى طرق مراقبة المواد الصيدالنية -

 والمستبزمات الطبية.

المساهمة في تطوير طرق المراقبة وتأهيل المواد المرجعية  -

 ومسك المواد ال ياسية والمواد المرجعية عبى المستوى الوطني،

المشاركة في إعداد المرجعيات الت نية عالتعاون مع هياكل  -

 الت ييس والتوحيد،

إعداء الرأي في طببات إنجاز الدراسات العيادية ، السيما  -

 .دراسات التكافؤ الحيوي

إعداء الرأي في الم اييس وقواعد الممارسات الحسنة   -

واإلجراءات والطرق المطب ة عبى الدراسات العيادية التي 

 تخص المواد الصيدالنية والمستبزمات الطبية.

 إجراء كل دراسة أو عحث أو تكويي أو معبومة في مجال -

 التصاصاتها. والمساهمة في ترقية نوعية وفعالية وأمي

 المواد الصيدالنية والمستبزمات الطبيةا

ت ديم االقتراحات في إطار إعداد النصوص التنييمية المتعب ة  -

 عجودة وفعالية وأمي المواد الصيدالنية والمستبزمات الطبية.

 تنسيق وضمان أمانة لجنة الخبراء العيادييي، -

في مجال مراقبة الجودة والبحث   ١ت ييم اإلجراءات -

 الصيدالني؛ وإعداد حصائل عنها.

 وتنم مديرية مصالح المخاعر والبحث الصيدالني سبع 

  ( مصالح : 2)
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 مصبحة الكيمياء الفيزيائية لبمواد الصيدالنية. -

 «مصبحة الكيمياء الفيزيائية لبمستبزمات الطبية -

 مصبحة البيولوجيا المجهرية. -

 مصبحة الت نية الصيدالنية. -

 «مصبحة عبم السموم الصيدالنية -

 مصبحة الكيمياء المناعية. -

 مصبحة التكنولوجيا الحيوية والتكافؤ الحيوي. -

عما  تكبّف مديرية أنيمة اإلعالما عبى الخصوص:  33المادة 

 يآتي :

 المشاركة في إعداد استراتيجية الرقمنة و تنفيذها لدى الوكالة. -

السهر عبى عصرنة وتطوير أنيمة اإلعالم مي لالل  إدراج  -

 آلر التطورات التكنولوجية.

 تطوير وتنفيذ النيام اإلعالمي الت ريري لبوكالة. -

ضمان االنسجام والتشغيل البيني لألنيمة المعبوماتية وقواعد -

 البيانات لبوكالة.

ضمان الي ية التكنولوجية والم اييس وال واعد واستراتيجية  -

 أمي المعبوماتية لبوكالة؛

ضمان المساعدة الت نية لهياكل الوكالة الستخدام التكنولوجيا -

 الرقمية.

 السهر عبى وضع نيام إعالمي، -

 السهر عبى تعاضد الموارد المعبوماتية. -

 ضمان صيانة الحييرة المعبوماتية. -

 المشاركة في تحديد الت ديرات في مجال اقتناء التجهيزات -

 والمواد االستهالكية المعبوماتية.

 ت ييم اإلجراءات المتخذة في مجال رقمنه الوكالة وإعداد -

 حصائل عنها.

 ( فرعيتيي :2وتنم مديرية أنيمة اإلعالم مديريتيي )

 المديرية الفرعية لتصور وتطوير أنيمة اإلعالم، -

 المديرية الفرعية لبشبكات والصيانة. -

تكبّف مديرية الموارد البشرية والتكويي. عبى :  33المادة 

 الخصوص. عما يآتي :

 تحديد وتنفيذ سياسة تنمية وتثميي الموارد البشرية لبوكالة ،  -

متاععة وت ييم تسيير الموارد البشرية وإدارة المسار المهني  -

 لمستخدمي الوكالة.

 المشاركة؛ عاالتصال مع الهياكل المعنية؛ في ت ييس -

 تعدادات المستخدميي.

اتخاذ أي إجراء مي شأنه ضمان ظروف عمل مناسبة والتسيير -

 الفعال لعالقات العمل، 

تحديد االحتياجات الت ديرية في مجال التكويي عبى الصعيد يي  -

الكّمي والنوعي. عالتعاون مع مصالح الوكالة وإعداد وتنفيذ 

 مخططات التكويي، 

ت ييم اإلجراءات المتخذة في مجال الموارد البشرية وت ديم  -

 حصائل عنها، 

المشاركة في التفاوض عبى عرامج التعاون والمساهمة في  -

 إعداد المشاريع مع الشركاءا؛ ال سيما منها في مجال التكويي.

 ضمان متاععة مسار تكويي الطببة والمترعصيي في العبوم-

 الصيدالنية والكيمائية والبيولوجية.

( 2وتنم مديرية الموارد البشرية والتكويي مديريتيي )

 فرعيتيي :

 المديرية الفرعية لبموارد البشرية، -

 المديرية الفرعية لبتكويي. -

تكبّف مديرية المالية والمحاسبة. عبى  الخصوص. :  32المادة 

 عما يأتي :

 إعداد توقعات الميزانية الالزمة لسير وتجهيز الوكالة. -

 تسيير االعتمادات المالية لبوكالة. وضمان توحيد الحساعات. -

 ضمان تحصيل وتخصيص إيرادات الوكالة طب ا لبتشريع-

 والتنييم المعمول عهما،

 معالجة وتنفيذ جميع العمبيات المالية والمحاسبية لبوكالة. -

ت ييم اإلجراءات المتخذة في مجال المالية والمحاسبة وإعداد 

 حصائل عنها.

 (2وتنم مديرية المالية والمحاسبة مديريتيي )

 فرعيتيي :
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 المديرية الفرعية لبمالية؛ - 

 المديرية الفرعية لبمحاسبة. -

تكبّف مديرية الوسائل البوجستية، عبى الخصوص. : 31المادة 

 عما يآتي :

 متاععة وتنفيذ الع ود. ال اسيما منها ع ود الدراسات -

 والخدمات الخاصة عتنفيذ األعمال واقتناء البوازم وعمبيات

 تجهيز الوكالة.

 تحديد احتياجات الوكالة في التجهيز والوسائل العامة -

 وكمياتها،

 ضمان صيانة وتجديد حييرة التجهيزات ومسك الجرد -

 عشأنها،

 ضمان تسيير حييرة السيارات وتجديدها،  -

ضمان تسيير حييرة تجهيزات وسائل اإلعالم اآللي  -

 وتجديدها، 

 ت ييم اإلجراءات المتخذة في مجال الوسائل البوجيستية -

 وإعداد حصائل عنها.

 ( فرعيتيي :2وتنم مديرية الوسائل البوجيستية مديريتيي )

 المديرية الفرعية لبوسائل العامة. -

 المديرية الفرعية لبتجهيزات والصيانة. -

تسيّر المبح ات الجهوية مي طرف رؤساء  مبح ات :  31المادة 

يتم تعيينهم عموجب قرار مي الوزير المكبّف عالصناعة 

 الصيدالنية؛ عاقتراح مي المدير العام لبوكالة.

 يحدّد الوزير المكبف عالصناعة الصيدالنية تنييم المبح ات

 الجهوية وتسييرها.

ينشر هذا ال رار فى الجريدة الرسميّة لبجمهوريّة :  36المادة 

 الجزائريّة الدّيم راطيّة الشعبيّة.

 يونيو 28الموافق  1443ذي ال عدة عام  28حّرر عالجزائر في 

 .2222سنة 

 عب  الرحمان جما  لطفي دن داحم 

 

سبتمبر سنية  37الموافق  3111صفر عام  30قرار مؤرخ في  

 3112صيفير عيام  37، يع   ويتمم ال رار المؤرخ فيي 3033

الذي يح د عينياصير ميقيف طيقيب  3033أكتودر سنة  1الموافق 

اعتماد المؤسسة الصي الوية لقتوزيع دالعمقة لقمواد الصي الوية 

والمستقزمات الطبية وكيييفيييات ميعياليعية اليميقيف وكيذا قيائيمية 

 التع يالت العوهرية

 إّن وزير الصناعة الصيدالنية.

 11التمتؤرخ فتي  321-22عم تنى المرسوم الترئتاستي رقتم  -

والتمتتتنتمتي  2222سبتمتبتر ستنتة  8الموافق  1444صفر عام 

 تعيبي أعناء الحكومة.

 32التمتؤّرخ فتي  112-11وعم تنى المرسوم التنفيذي رقتم  -

الذي يتحتدّد متهتام  2211يوليو سنة  3الموافق  1442شوال عام 

الوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية وتنييمتهتا وستيترهتا، التمتعتتتل 

 والمتّمم.

 11التمتؤّرخ فتي  221-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقتم  -

التذي يتحتتتد  2222سبتمبر ستنتة  21الموافق  1442صفر عام 

 صالحيات وزير الصناعة الصيدالنية.

رجتب عتام  11وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم المتؤرخ فتي  -

والمتتتعتبتق عتالتمتؤستستات  2221فبراير سنة  23الموافق  1442

 منه. 22و 11و 11الصيدالنية و شروط اعتمادها ال سيما المواد 

 12التمتؤرخ فتي  224-21وعم تنى المرسوم التنفيذي رقتم  -

التذي يتحتدد  2221متايتو ستنتة  24المتوافتق  1442شوال عام 

 كيفيات إعداد قائمة األدوية األساسية.

 1الموافق  1443صفر عام  22وعم تنى ال رار المؤرخ في  -

الذي يتحتدد عتنتاصتر متبتف طتبتب اعتتتمتاد   2221أكتوعر سنة  

المؤسسة الصيتدالنتيتة لتبتتتوزيتع عتالتجتمتبتة لتبتمتواد الصتيتدالنتيتة 

والمستبزمات الطبيتة وكتيتفتيتات متعتالتجتة التمتبتف. وكتذا قتائتمتة 

 التعديالت الجوهرية.

 ي رر ما يأتي :

: يهدف هذا ال رار إلى تعديل وتتميم ععتض أحتكتام المادة األولى 

أكتوعتر ستنتة  1الموافق  1443صفر عام  22ال رار المؤرخ في 

التذى يتحتتدد عتتنتاصتر متبتتف طتبتتب اعتتتتمتاد التمتتؤستستتة  2221

الصيدالنية لبتوزيع عالجمبة لبمواد الصتيتدالنتيتة والتمتستتتبتزمتات 

الطبية و كتيتفتيتات متعتالتجتة التمتبتف. و كتذا قتائتمتة التتتعتديتالت 

 الجوهرية.
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 22مي ال رار المؤرخ في  3تعدل وتتمم أحكام المادة :   3المادة 

والمذكور أعال .  2221أكتوعر سنة  1الموافق  1443صفر عام 

 كما يأتي :

: يرفق طبب اعتتتمتاد التمتؤستستة الصتيتدالنتيتة عتمتبتف   3"المادة 

 يتنمي :

 ............................)عدون تغيير حتى( حسب األصناف. -

 نسخة مي وثي ة الهوية لبمسيّر أو المدير العام. -

( سنوات دراسات عبيا عالنسبة لبمسيّر أو المدير 3إثبات ثالة ) -

( فتي الت تطتاع   2العام مع إثبات لتبترة متهتنتيتة متدتتهتا ستنتتتان )

( سنوات متي 3الصيدالني. ويعفى مي إلزامية ت ديم إثبات ثالة )

الدراسات العبيا، المسير أو المدير العام الذي يثبت لبرة متهتنتيتة 

 ( سنوات في مؤسسة صيدالنية.1مدتها لمس )

في حالة تعدد المسيّريي، يجب عبى أحدهم أن يستوفتي أحتدهتم  -

 يستوفي أحد  الشروط المذكورة أعال .

 " . ............................)الباقي عدون تغيير (....................

متي دفتتتر الشتروط  2و 2تعدل وتتمم أحكام المادتيي :    2المادة 

  1التمتوافتق  1443صتفتر عتام  22المبحق عال رار المؤرخ في 

 والمذكور أعال . كما يأتي : 2221أكتوعر سنة 

: تبتزم المؤسسة الصيدالنية عالتوزيع عالجمتبتة لتبتمتواد  2"المادة 

الصيدالنية والمستبتزمتات التطتبتيتة لتبتصتيتدلتيتات ولتبتمتؤستستات  

الصيدالنية لبتوزيع ولمؤسسات الصتحتة التعتمتومتيتة والتختاصتة 

 المعتمدة قانونا والموزعة عبى التراب الوطني.

 ..........................)عدون تغيير (......................." .

 ..............)عدون تغيير (....................... 2" المادة 

 ..........................)عدون تغيير (....................... .

ال يطبق هذا اإلجراء عبى المؤسسات الصيدالنيتة التمتنتشتأة فتي  

( متي 2إطار توسيع نشاط مؤسسة معتمدة مي قبل وتثبت سنتيي )

 الخبرة.

وي تصر توزيع هذ  المواد عبى الصيدليات و مؤسسات الصتحتة 

 العمومية والخاصة ف ط".

تتمم أحتكتام دفتتتر الشتروط التمتتتعتبتق عتالتمتؤستستات  :    1المادة 

الصيدالنية لبتوزيع عالجمبة لبمواد الصيدالنتيتة و التمتستتتبتزمتات  

الموافتق  1443صفر عام  22الطبية المرفق عال رار المؤرخ في 

 33متكترر و 3والمذكور أعتال . عتمتادتتيتي 2221أكتوعر سنة  1

 مكرر ا تحرران كما يأتي :

مكرر : تبتزم المؤسسة الصيدالنية عإرسال وضعتيتة  33" المادة 

المخزونات المتوفرة لبمواد الصيدالنية و أو المستبزمات الطبتيتة 

ال سيما منها األساسية. شهريا، وعند الحاجة أسبوعيا، لبمتصتالتح 

المختصة لبتوزارة التمتكتبتفتة عتالصتنتاعتة الصتيتدالنتيتة عتطتريت تة  

 إلكترونية مؤّمنة.

( أشهر حسب نفس األشكال. قائمة 3كما تبتزم عإرسال كل ثالثة )

وكميات المواد الصيدالنتيتة والتمتستتتبتزمتات التطتبتيتة التمتنتتتهتيتة   

 الصالحية".

مكررا : تبتزم المؤسسة الصيدالنية عإعالم  المصالح  33"المادة 

المختصة لوزارة الصيدالنية في نهاية كتل ستنتة، عتي وضتعتيتة 

جرد المواد الصيدالنية والمستبتزمتات التطتبتيتة، ال ستيتمتا متنتهتا 

 األساسية؛ عطري ة إلكترونية مؤّمنة".

: ينشر هذا ال رار في الجريدة التّرستمتيّتة لتبتجتمتهتوريتة   1المادة 

 الجزائرية الدّيم راطيّة الشعبية.

ستبتتتمتبتر  12المتوافتق  1444صفر عام  22حرر عالجزائر في 

 .2222سنة 

 

 عقي عون
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سبتمبر سينية   37الموافق  3111صفر عام  30قرار مؤرخ في 

رديييع اليثياويي عيام  9، يع   ويتمم ال رار اليميؤّرخ فيي 3033

اليذي ييحي د عينياصير  3033ووفمبر سينية  31الموافق  3112

مقف طقب اعتماد المؤسسة الصي الويية لياليسيتيغيال  وكيييفيييات 

 معالعة المقف وكذا قائمة التع يالت العوهرية.

 

 إن وزير الصناعة الصيدالنية.

 11المؤرخ في  321-22عم تنى المرسوم الرئاسي رقم  -

والمتنمي  2222سبتمبر سنة  8الموافق  1444صفر عام 

 تعييي أعناء الحكومة.

 32المؤرخ في  112-11وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يحد مهام  2211يوليو سنة  3الموافق  1442شوال عام 

الوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية وتنييمها وسيرها، المعدّل 

 والمتّمم.

 11المؤّرخ في  221-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدّد 2222سبتمبر سنة  21الموافق  1442صفر عام 

 صالحيات وزير الصناعة الصيدالنية.

 11التمتؤّرخ فتي  82-21وعم تنى المرسوم التتنتفتيتذي رقتم  -

والتمتتتعتبتق  2221فتبترايتر ستنتة  23الموافق  1442رجب عام 

و  1عالمؤسسات الصيدالنية وشروط اعتمادها، الستيتمتا التمتواد 

 منه،  22و  11

  1443رعتيتع التثتانتي عتام  1وعم تنى ال ترار التمتؤرخ فتي  -

الذي يحدد عناصر متبتف طتبتب  2221نوفمبر سنة  14الموافق 

اعتماد المؤسسة الصيدالنية لالستغالل و كيفيات معالجة المبتف، 

 وكذا قائمة التعديالت الجوهرية.

 ي رر ما يأتي :

 3يهدف هذا ال رار إلى تعديل تتميم أحكام المادة المادة األولى : 

 14التمتوافتق  1443رعيع الثانتي عتام  1مي ال رار المؤرخ في 

التذي يتحتدد عتنتاصتر متبتف طتبتب اعتتتمتاد  2221نوفمبر سنة 

المؤسسة الصيدالنية لالستغالل و كيفيات معالتجتة التمتبتف وكتذا 

 قائمة التعديالت الجوهرية. كما يأتي :

: يرفق طبب اعتماد المؤسسة الصيدالنية عمبف  3"المادّة 

 يتنمي :

 

 ....................... )عدو ن تغيير حتى( حسب األصناف،-

 نسخة مي عطاقة التعريف لبمسّير أو المدير العام، -

( سنوات دراسات عبيا عالنسبة لبمسيّر أو المدير 3إثبات ثالة ) -

( فتي الت تطتاع  2العام مع إثبات لتبترة متهتنتيتة متدتتهتا ستنتتتان )

( ستنتوات 3الصيدالني. و يعفى مي إلزامية ت ديم إثتبتات ثتالة )

مي الدراسات العبيا، المسيّر أو المدير التعتام التذي يتثتبتت لتيترة 

 ( سنوات في مؤسسة صيدالنية.1مهنية مدتها لمس )

يجب عبى أحدهم أن يستوفي أحد  في حالة تعدد المسيّريي، -

 الشروط المذكورة أعال ،

 الباقي عدون تغيير(.................".....………………(

ينشر هذا ال رار في الجريدة الّرسميّة لبجمهوريّة :  3الماّدة 

 الجزائريّة الديم راطيّة الشعبيّة.

 سبتمبر 12الموافق  1444صفر عام  22حرر عالجزائر في 

 .2222سنة 

 

 عقي عون
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سبتمبر سينية  37الموافق  3111صفر عام  30قرار مؤرخ في 

جميادى األوليى عيام  31، يع   ويتمم ال رار المؤرخ في 3033

اليذي ييحي د عينياصير    3033ديسمبر سنة 30الموافق  3112

مقف طقب اعتماد المؤسسة الصي الويية لياليسيتيييراد وكيييفيييات 

 .معالعة المقف، وكذا قائمة التع يالت العوهرية

 

 إن وزير الصناعة الصيدالنية.

 11التمتؤرخ فتي  321-22عم تنى المرسوم الترئتاستي رقتم  -

والتمتتتنتمتي  2222سبتمتبتر ستنتة  8الموافق  1444صفر عام 

 تعييي أعناء الحكومة.

 32التمتؤّرخ فتي  112-11وعم تنى المرسوم التنفيذي رقتم  -

الذي يتحتدّد متهتام  2211يوليو سنة  3الموافق  1442شوال عام 

الوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية وتنييمتهتا وستيترهتا، التمتعتدّل 

 والمتّمم.

 11التمتؤّرخ فتي  221-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقتم  -

التذي يتحتدّد  2222سبتمبر ستنتة  21الموافق  1442صفر عام 

 صالحيات وزير الصناعة الصيدالنية،

 11التمتؤرخ فتي  82-21وعم تنى المرسوم التتنتفتيتذي رقتم  -

والتمتتتعتبتق  2221فتبترايتر ستنتة  23الموافق  1442رجب عام 

 12عالمؤسسات الصيدالنية وشروط اعتمتادهتا، الستيتمتا التمتواد 

 منه. 22و 11و

 1443جمتادى األولتى عتام  11وعم تنى ال رار المؤرخ في  -

الذي يحدد عناصر متبتف طتبتب  2221ديسمبر سنة  22الموافق 

اعتماد المؤسسة الصيدالنية لالستيراد وكيفيات معالجتة التمتبتف، 

 وكذا قائمة التعديالت الجوهرية.

 ي رر ما يأتي :

يهدف هذا ال رار إلى تعديل وتتميم أحكتام التمتادة المادة األولى : 

التمتوافتق 1443جمادى األولى عام  11مي ال رار المؤرخ في  3

الذي يحدد عناصر مبتف طتبتب اعتتتمتاد  2221ديسمبر سنة  22

المؤسسة الصيدالنية لالستيراد وكيفيات معالجة التمتبتف، و كتذا 

 قائمة التعديالت الجوهرية، كما يأتي :

: يرفق طبب اعتماد المؤسسة الصيدالنية عمبف  3"المادة 

 يتنمي :

 

 

 ...............................)عدون تغيير حتى( حسب  األصناف. -

 نسخة مي وثي ة  الهوية لبمسيّر أو المدير العام. -

( سنوات دراسات عبيا عالنسبة لبمسيّر أو المدير 3إثبات ثالة ) -

( فتي الت تطتاع 2العام مع إثبات لتبترة متهتنتيتة متدتتهتا ستنتتتان )

( سنوات متي 3الصيدالني. ويعفى مي إلزامية ت ديم إثبات ثالة )

الدراسات العبيا،  المسير أو المدير العام الذي يثبت لبرة مهتنتيتة 

 ( سنوات في مؤسسة صيدالنية،1مدتها لمس )

في حالة تعدد المسيّريي، يجب عبى أحدهم أن يستوفي أحد   -

 الشروط المذكورة أعال ،

 .........................)الباقي عدون تغيير(..................". -

 

ينشر هذا ال رار في الجريدة الّرسميّة لبجمهوريّة :  3الماّدة 

 الجزائريّة الديم راطيّة الشعبيّة.

 

 سبتمبر 12الموافق  1444صفر عام  22حّرر عالجزائر في 

 .2222سنة 

 

 عقي عون
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 الجـمـهوريــــــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيـــــة الشعبيــــــــــــــة
 وزارة الصنـــــــــاعــــــــــــــــــة الصيـــــــــدالنــــــــــية
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مياي  33الموافق لــــيـيـيـيـيـي  3111شوا   33المؤرخ في339ال رار

المتضمن إوشاء القعنة الوزارية لتحسين ووعية الينيصيوص   3033

ال اوووية لوزارة الصناعة الصي الويية     وميهياميهيا وتشيكيييقيتيهيا 

 .وسيرها

 

 إّن وزير الصناعة الصي الوية، 

ذو  22التمتؤرخ فتي  281  –  21عم تنى المرسوم الرئاسي رقتم  -

، والمتنمتي تتعتيتيتي أعنتاء 2221جويبية  2الموافق  1442ال عدة 

 الحكومة، المعدل،

 11التمتؤرخ فتي  221  –  22وعم تنى المرسوم التنتفتيتذي رقتم   -

، والمحدد لصالحيات وزيتر 2222سبتمبر  21الموافق  1442صفر 

 الصناعة الصيدالنية،

 11التمتؤرخ فتي  222  –  22وعم تنى المرسوم التنتفتيتذي رقتم   -

، المتنتمتي تتنتيتيتم اإلدارة 2222سبتمبر  21الموافق  1442صفر 

 المركزية لوزارة الصناعة الصيدالنية،

 2222أفتريتل  28 و.أ. المؤرلة في 122وعم تنى اإلرسال رقم   -

المتنمي تعبيمة الوزير األول المتعب ة عتحستيتي نتوعتيتة التنتصتوص 

 ال انونية وعصرنة مسار إعدادها،

 2222ماي  21 م.د. و.أ. المؤرلة في 131وعم تنى البرقية رقم  -

المتعب ة عوضع الجتهتاز التتتنتيتيتمتي التمتختصتص لتتتحتستيتي نتوعتيتة 

 النصوص ال انونية وعصرنة مسار إعدادها.

 

 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر:
 

تطبي ا لمحتوى تعبيمة الوزير األول التمتذكتورة أعتال  المادة األولى: 

وكذا البرقية التمتشتار إلتيتهتا أعتال  والتمتحتددة لتبتجتهتاز التتتنتيتيتمتي 

المخصص لتحسيي نوعيتة التنتصتوص الت تانتونتيتة وعصترنتة مستار 

إعدادها، يهدف هذا ال رار إلى إنشاء البجنة الوزارية لتحسيي نوعتيتة 

النصوص ال انونية لوزارة الصناعة الصيدالنية، تتدعتى فتي صتبتب 

 النص "البجنة"، ويحدد مهامها وتشكيبتها وسيرها. 

تتولى البجنتة متهتام اإلشتراف وتتنتستيتق تتنتفتيتذ األعتمتال :    3المادة 

 المنصوص عبيها عموجب تعبيمة الوزير األول المذكورة أعال .

 

 و تكبف عهذ  الصفة، السيما عـــــــــما يأتي :
 
عمبية تسريع إعداد النصوص الت تانتونتيتة التمتنتبتثت تة عتي التتتعتديتل  -

 الدستوري، والتي يتوالها ال طاع،
 

عمبية إحصاء النصوص التشريعية والتنييمية التي تحكم الت تطتاع،  -
 وال يام عت ييمها، ثم تكييفها و أو تحيينها، عند االقتناء،

 

عمبية إحصاء النصوص التطبي ية لب وانيتي التتتي تتحتكتم الت تطتاع،  -
وال يام عإعدادها، عبى أن تشمل هذ  العمبية كذلتك إعتداد التنتصتوص 
التطبي ية لمشاريع ال وانيي قيد االنتهتاء متي اإلعتداد أو فتي مترحتبتة 

 المصادقة،
 

عمبية إعداد ونشر دليل النصوص التشريعية والتنييمية التي تحكتم  -
 ال طاع،

 

المبادرة عكل تدعير آلر يتهتدف إلتى تتحتستيتي نتوعتيتة التنتصتوص  -
 ال انونية التي يبادر عها ال طاع وعصرنة مسار إعدادها.

 
 تتكون البجنة مي السيدات والسادة ::  2المادة 

 
 األمينة العامة، رئيسا، - 

 رئيسة الديوان، عنوا، -

 مديرة التنييم والمنازعات والتعاون، عنوا،  -

مديرة اإلنتاج والتنمية الصتنتاعتيتة وتترقتيتة التتتصتديتر والتبتحتث،  -

 عنوا،

 مدير النشاطات الصيدالنية والنبط، عنوا،  -

 مدير الي ية اإلستراتيجية، عنوا، -

 مدير أنيمة االعالم والتوثيق، عنوا، -

 مدير اإلدارة والوسائل، عنوا. -

 
 تكبف لبية الي ية ال انونية عنمان أمانة البجنة.      

 
( كتل شتهتر عتبتى 21تع د البجنة اجتماعات دورية، مرة ):   1المادة 

 األقل، عاستدعاء مي رئيسها.
 

تكون أشغال البجنة محل ت ارير دورية متعتدة متي طترف :    1المادة 
لبية الي ية ال انونية، حول مدى الت دم في تنفيذ األعتمتال التمتذكتورة 
أعال ، والمبادرات واالقتراحات الم دمة، ترسل إلتى ديتوان التوزيتر 

 األول.
 

ينشر هذا ال رار في النتشترة الترستمتيتة لتوزارة الصتنتاعتة :  6المادة 
 الصيدالنية.

 

   2222ماي  11الموافق لـــــــــ  1444شوال  21حرر عالجزائر في

 

 وزير الصناعة الصي الوية 

 عب  الرحمان جما  لطفي دن داحم .
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 33الموافق لـــــــــ  3111شوا    33المؤرخ في332الم رر رقم 

المتضمن إوشاء خقية الي ظة ال اوووية لوزارة   3033ماي 

 الصناعة الصي الوية و مهامها وتشكيقتها وسيرها.

 

 إّن وزير الصناعة الصي الوية، 

 
ذو  22التمتؤرخ فتي  281  –  21عم تنى المرسوم الرئاسي رقتم   -

، والمتنمتي تتعتيتيتي أعنتاء 2221جويبية  2الموافق  1442ال عدة 
 الحكومة، المعدل؛

 
 11التمتؤرخ فتي  221  –  22وعم تنى المرسوم التنتفتيتذي رقتم   -

، والمحدد لصالحيات وزيتر 2222سبتمبر  21الموافق  1442صفر 
 الصناعة الصيدالنية؛

 
 11التمتؤرخ فتي  222  –  22وعم تنى المرسوم التنتفتيتذي رقتم   -

، المتنتمتي تتنتيتيتم اإلدارة 2222سبتمبر  21الموافق  1442صفر 
 المركزية لوزارة الصناعة الصيدالنية؛

 
 2222أفتريتل  28 و.أ. المؤرلة في 122وعم تنى اإلرسال رقم   -

المتنمي تعبيمة الوزير األول المتعب ة عتحستيتي نتوعتيتة التنتصتوص 
 ال انونية وعصرنة مسار إعدادها؛

 
 2222ماي  21 م.د. و.أ. المؤرلة في 121وعم تنى البرقية رقم  -

المتعب ة عوضع الجتهتاز التتتنتيتيتمتي التمتختصتص لتتتحتستيتي نتوعتيتة 
 النصوص ال انونية وعصرنة مسار إعدادها.

 
 

 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر:
 

 
تطبي ا لمحتوى تعبيمة الوزير األول المتذكتورة أعتال  المادة األولى : 

وكذا البرقية التمتشتار إلتيتهتا أعتال  والتمتحتددة لتبتجتهتاز التتتنتيتيتمتي 
المخصص لتحسيي نوعيتة التنتصتوص الت تانتونتيتة وعصترنتة مستار 
إعدادها، يهدف هذا الم رر إلى إنشاء لبية الي ية الت تانتونتيتة لتوزارة 
الصناعة الصيدالنية، تدعى فتي صتبتب التنتص "التختبتيتة"، ويتحتدد 

 مهامها وتشكيبتها وسيرها. 
 
 

 تتولى الخبية، السيما المهام اآلتية ::  3المادة 
 
العمل عالتنسيق مع الهياكل المعنية، عبى متاععة تتطتور التمتنتيتومتة  -

ال انونية ذات الصبة عال طاع، السيمتا عتبتى ضتوء قترارات متجتبتس 
الوزراء واجتماعات الحكومة والمعايير الدولية والممارسات التمتثتبتى 
عبر العالم، وال يام عناء عبى ذلك عاقتراح التتتعتديتالت والتتتحتستيتنتات 

 المطبوعة عبى هذ  المنيومة ال انونية،
 
ضمان أمانة البجنة الوزارية لتحسيي نوعية النصوص ال انونية،  -

 والمتاععة الدائمة لمدى تنفيذ نتائج أشغالها،
 
إعداد الت ارير الدورية حول نتائج أشغال البجنة، التي توجه لديوان  -

 الوزير األول،
 
ال يام عالفحص النهائي لمدى مالئمة النصوص التي يبادر عها  -

ال طاع، ومطاع تها لبمعايير المعمول عها وكذا نوعيتها، قبل إيداعها 
 عبى مستوى األمانة العامة لبحكومة.

 
عاعتبارها ن طة اتصال في إطار تنفيذ المهام المذكورة :  2المادة 

 أعال ، تتشكل الخبية مي السيدات والسادة :
 

 عبعيد عبد الحكيم، مكبف عالدراسات والتبخيص، منسق الخبية، -
 
 دواجي حسان ياسيي، مكبف عالدراسات،  -
 
 لنراوي نادية، مديرة فرعية لبنشاطات الصيدالنية، -
 
 يحياوي حفيية، مديرة فرعية لبمنازعات. -

   
 
يجتمع اإلطارات المعينيي عبى مستوى الخبية، كبّما :  1المادة  

 دعت الحاجة لذلك، عطبب مي اإلطار المنسق.
 
 

يمكي أن تستعيي الخبية عأي شخص يمكنه عحكم كفاءته :  1المادة 
 مساعدتها في أشغالها.

 

ينشر هذا الم رر في النشرة الرسمية لوزارة الصناعة :  6المادة 

 الصيدالنية.

 

 2222ماي  11الموافق لـــــــــ  1444شوال   21حر عالجزائر في 

 

 وزير الصناعة الصي الوية

 عب  الرحمان جما  لطفي دن داحم .
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يع   ويتيميم اليمي يرر  3033أكتودر  32المؤرخ في  313رقم  م رر
المتعقق دإوشاء مرص  يي يظية  3033جاوفي  32المؤرخ في  32رقم 

 لتوفر المواد الصي الوية.

 إن وزير الصناعة الصيدالنية،

 1431شتوال عتام  18المؤّرخ فتي  11-18عم تنى ال انون رقم  -

والمتعبّق عالصتحتة، التمتعتدل والتمتتتمتم،  2218يوليو سنة  2الموافق 

 منه، 212و 221السيما المواد 

صفر  11المؤرخ في  321 – 22وعم تنى المرسوم الرئاسي رقم  -

، والمتنمي تعييتي أعنتاء 2222سبتمبر سنة  8الموافق 1444عام 

 الحكومة، 

شتوال  32المؤّرخ فتي  112-11وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

، التذي يتحتدّد متهتام التوكتالتة 2211يوليو سنة  3الموافق 1442عام 

 الوطنية لبمواد الصيدالنية وتنييمها وسيرها، المعدل والمتمم،

صتفتر  11المؤّرخ فتي  221-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

، الذي يحدد صالحتيتات وزيتر 2222سبتمبر 21الموافق  1442عام 

 الصناعة الصيدالنية، 

صتفتر  11المؤّرخ فتي  222-22وعم تنى المرسوم التنفيذي رقم  -

، والتمتتتنتمتي تتنتيتيتم االدارة 2222ستبتتتمتبتر 21المتوافتق  1442

 المركزية لوزارة الصناعة الصيدالنية، 

التمتتتعتبتق  2221جانفي  28المؤرخ في  13وعم تنى الم رر رقم  -

 عإنشاء مرصد الي ية لتوفر المواد الصيدالنية، المعدل والمتمم،

 

 -يــــــــــ ـــــــــــــــرر-

 

يهدف هذا الم رر إلى تعديل وتتميم ععض أحكام المادة األولى: 
المتعبق عإنشاء مرصد  2221جانفي  28المؤرخ في  13الم رر رقم 

 ي ية لتوفر المواد الصيدالنية.

 

 28المؤرخ في  13مي الم رر رقم  2تتمم أحكام المادة  :3المادة 
 : ، المشار اليه أعال ، كما يأتي2221 جانفي

 تتمثل مهام المرصد الرئيسية في:  :3"المادة            

 ............. ( دون تغيير )................. -         

 ............. ( دون تغيير )................. -         

 ............. ( دون تغيير )................. -         

 ............. ( دون تغيير )................. -         

 

 

اإلعالم عصفة دورية، عبر المنصة الرقمية لوزارة الصناعة  - 
الصيدالنية، ع ائمة المواد الصيدالنية المتوفرة، السيما 

 األساسية منها".   

المؤرخ  13مي الم رر رقم  2تعدل وتحرر أحكام المادة :  2المادة  
 كما يأتي: ، المشار اليه أعال ، 2221جانفي 28في 

 

  يتشكل المرصد مي:: 2المادة "          

 ( عي وزير الصناعة الصيدالنية، رئيسا،1ممثل )  -

 ( عي وزارة الصناعة الصيدالنية،1ممثل ) -

 ( عي وزارة الدفاع الوطني،1ممثل ) -

والجماعات المحبية والتهيئة  ( عي وزارة الدالبية1ممثل ) -

 ،العمرانية

 ( عي وزارة التجارة وترقية الصادرات،1ممثل ) -

 ( عي وزارة الصحة،1ممثل ) -

 ( عي الوكالة الوطنية لألمي الّصحي،1ممثّل ) -

 ( عي المديرية العامة لألمي الوطني،1ممثّل ) -

( عي الصندوق الوطني لبتأمينات االجتماعية لبعمال 1ممثل ) -

 األجراء،

 ( عي الوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية،1ممثّل ) -

 ( عي مجمع صيدال،1ممثل ) -

 ( عي الصيدلية المركزية لبمستشفيات،1ممثّل ) -

 ( عي المجبس الوطني لهيئة الصيادلة،1ممثّل ) -

 ( عي المجبس الوطني لعمادة األطباء الجزائرييي،1ممثّل ) -

 –لجنة الخبتراء التعتيتاديتيتي   –( عي فوج طب األسنان 1ممثّل ) -

 الوكالة الوطنية لبمواد الصيدالنية،

 ( عي االتحاد الوطني لحماية المستهبك،1ممثّل ) -

 ( عي االتحاد الوطني لبمتعامبيي في الصيدلة،1ممثّل ) -

 ( عي جمعية الموزعيي الصيدالنييي الجزائرييي،1ممثّل ) -

 ( عي جمعية المخاعر الصيدالنية المبتكرة،1ممثّل ) -

 ( عي الفيديرالية الجزائرية لبصيدلة،1ممثّل ) -

 ( عي الجمعية الوطنية لبصيادلة الجزائرييي،1ممثّل ) -

 ( عي الن اعة الوطنية الجزائرية لبصيادلة الخواص،1ممثّل ) -

 ( عي الن اعة الوطنية لبصيادلة الجزائرييي المعتمديي،1ممثّل ) -

( عي الن اعة الوطنية لألساتذة الباحثيتي االستتتشتفتائتيتيتي 1ممثّل ) -

 الجامعييي،
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( عي الن اعة الوطنية لبممارسيي المختصيي في 1ممثّل ) -

 الصحة العمومية، 

 ( عي الن اعة الوطنية لممارسي الصحة العمومية،1ممثّل ) -

 ( عي الن اعة الوطنية لألطباء األحرار،1ممثّل ) -

( عي الن اعة الوطنية لألطباء العاّميي لبصّحة 1ممثّل ) -

 العمومية،

يمكي أن يستعيي المرصد عكل شخص يمكنه، عحكم التصاصاته 

 ومؤهالته مساعدته في أشغاله". 

 

 13مي الم رر رقم  2تعدل وتتمم أحكام المادة : 1المادة 

 ، المشار اليه أعال ،    كما يأتي:2221جانفي  28المؤرخ في 

: ي وم المرصد عإعداد ت رير سنوي .........  2"       المادة 

 )الباقي عدون تغيير( ".

 

: ينشر هذا الم رر في النشرة الرسمية لوزارة الصناعة 1المادة 

 الصيدالنية.

 

 2222أكتوعر  23حرر عالجزائر، في                  

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             

 عقي عون

 


