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قوان%قوان%
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عــام 1424 اJــوافق 19  يـــولــيــو  ســنــة 2003

sتممJعدل واJا sنافسةJتعلق باJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 07 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عــام 1424 اJــوافق 19  يـــولــيــو  ســنــة 2003

sتعلق ببراءات االختراعJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 sتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةJوا
- وبـــمـقــتــضـى الـقــانــون رقم 04 - 18 اJـؤرخ في 13
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اJــوافق 25  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2004
واJتـعلق بالـوقاية من اخملـدرات واJؤثرات الـعقلـية وقمع

sبها XشروعJاالستعمال واإلجتار غير ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 07 - 01 اJـؤرخ في 11 صـفر
عـــــام 1428 اJــــــوافق أول مــــــارس ســــــنـــــة 2007  واJـــــتــــــعـــــلق
بـحــاالت الـتـنــافي وااللـتــزامـات اخلـاصــة بـبـعـض اJـنـاصب

sوالوظائف
sوبعد رأي مجلس الدولة -
 sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJـــــادة األولى : اJـــــادة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـتــمـيم بــعض أحـكــام الـقــانـون رقم 85-05 اJـؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 

اJـادة اJـادة 2 :  : يـعـدّل عــنـوان الـبــاب اخلـامس من الــقـانـون
رقـم 85-05 اJـــــــــؤرخ في  26 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"الباب اخلامس"الباب اخلامس
اJواد الصيدالنية واJستلزمات الطبية".اJواد الصيدالنية واJستلزمات الطبية".

اJـادة اJـادة 3 : : تـعدّل وتـتـمّم أحـكـام اJادة 169 من الـقـانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJـادة 169 : يـقـصـد بـاJـواد الـصـيـدالنـيـةs في مـفـهوم
هذا القانون : 

 ق قــــــــــــــــــانانــــــــــــــــــــون رقم ون رقم 08 -  -  13 م مــــــــــــــــــؤرؤرّخ في  خ في  17 رج رجـب عب عــــــــــــــــام ام 1429
اJــــــــــوافـق  وافـق  20 ي يــــــــــولولــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ة s2008 ي يــــــــــعــــــــــدل و يدل و يــــــــتــــــــــمممم
الالــــقــــانانـون رقم ون رقم 85 -  - 05  اJ اJـؤرخ في ؤرخ في 26 ج جــــمــــادى األولىادى األولى
عـام ام 1405 اJ اJـوافـق وافـق 16 ف فــــبـرايـرايـــــر سر ســــنـنــة ة 1985 واJواJــــتــــعـلقلق

بحماية الصحة وترقيتها.بحماية الصحة وترقيتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بناء عـلى الدستورs السيما اJواد 54  و 119 و122
sو 126 منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون العقوبات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اJــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJـتـعلق

sتممJعدل واJا sبالتأمينات االجتماعية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 85  - 05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممJعدل واJا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اJــؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اJــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واJــتــعــلق

sستهلكJبالقواعد العامة حلماية ا
- و�قتضى األمر رقم 95 - 27 اJؤرخ في 8 شعبان
عــام  1416 اJــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1995 واJـــتـــضـــمن

s1996 الية لسنةJقانون ا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 2000 - 06 اJـؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1421 اJـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2000

s2001 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 - 21  اJــــؤرخ في 7
شـــــــوال عــــــام 1422 اJــــــوافق 22 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2001

s2002 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 11 اJــؤرخ في 20
شــــــوال عــــــام 1423 اJــــــوافق 24  ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2002

s2003 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
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 sاألدوية -

sالكواشف البيولوجية -

sواد الكيميائية اخلاصة بالصيدلياتJا -

 sنتجات الغلينيةJا -

sمواد التضميد -

sالنوكليد اإلشعاعي وهو النظير اإلشعاعي -

- اإلضــــمـــامـــة وهي كل مــــســـتـــحـــضـــر نـــاجت عن إعـــادة
تـشـكــيل أو تـركـيب مع نـوكــلـيـدات إشـعـاعــيـة في اJـنـتـوج

sالصيدالني النهائي

- الـسـلف وهـو كل نـوكـلـيـد إشـعـاعي يـسمـح بالـوسم
sادة أخرى قبل تقد�ه لإلنسانJ شعJا

- كل اJواد األخرى الضرورية للطب البشري".

اJادة اJادة 4 :  :  تعدّل وتـتمّم أحـكام اJادة 170 من الـقانون
رقم 85-05 اJؤرخ في 26 جمادى األولى عام 1405 اJوافق

16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJــــادة  170 : يــــقــــــصــــد بـــــالـــــدواءs في مـــــفــــهـــــوم هــــذا
القانون :

- كل مــادة أو تــركــيب يــعــرض لــكــونه يــحــتــوي عــلى
خــاصـيــات عالجــيــة أو وقــائــيـة مـن األمـراض الــبــشــريـة أو
احلـــيـــوانـــيـــة وكل اJـــواد الـــتـي �ـــكن وصـــفـــهـــا لإلنـــســـان أو
لــلــحــيـــوان قــصــد الــقــيـــام  بــتــشــخــيـص طــبي أو اســتــعــادة

sوظائفه العضوية أو تصحيحها وتعديلها

- كل مستـحضـر وصفي يـحضّـر فوريـا في صيـدلية
 sتنفيذا لوصفة طبية

- كل مــســتـــحــضــر اســـتــشــفــائـي مــحــضّــر بـــنــاء عــلى
وصــفـــة طــبــيـــة وحــسـب بــيـــانــات دســتـــور األدويــة بـــســبب
غـــيــاب اخــتـــصــاص صـــيــدالني أو دواء جـــنــيس مـــتــوفــر أو
مالئـم في صـــيـــدلـــيـــة مـــؤســـســـة صـــحـــيـــة واJـــوجه لـــوصـــفه

sريض أو عدة مرضىJ

- كل مــــســــتــــحــــضــــر صــــيــــدالني لــــدواء مــــحــــضّــــر في
الــصـــيــدلــيـــة حــسـب بــيـــانــات دســتـــور األدويــة أو الـــســجل

sوجه لتقد�ه مباشرة للمريضJالوطني لألدوية وا

- كل مــادة صــيــدالنــيـة مــقــسّــمــة مـعــرّفــة بــكــونــهـا كل
عــقـار بـســيط أو كل مـنــتـوج كـيــمـيـائـي أو كل مـسـتــحـضـر
ثــابت وارد فـي دســتــور األدويــة واحملـــضــر ســلــفـــا من قــبل
مؤسسـة صيدالنـية والتي تـضمن تـقسيـمه بنفس الـصفة

sالتي تقوم بها الصيدلية أو الصيدلية االستشفائية

- كل اخــتــصــاص صــيــدالني يــحـضــر مــســبــقــا ويــقـدم
sوفق توضيب خاص ويتميّز بتسمية خاصة

- كل دواء جـــنـــيـس يـــتـــوفـــر عـــلى نـــفس الـــتـــركـــيـــبـــة
الـنـوعـيـة والكـمـيـة من اJـبـدإ ( اJـباد� ) الـفـاعل (الـفـاعـلة)
ونـفس الــشـكل الـصــيـدالني دون دواعي اســتـعـمــال جـديـدة
واJــــتـــــعــــاوض مع اJـــــنــــتـــــوج اJــــرجــــعـي نــــظـــــرا لــــتــــكـــــافــــئه
الـــــبـــــيـــــولـــــوجـي اJـــــثـــــبت بـــــدراســـــات مـالئـــــمـــــة لـــــلـــــتـــــوفــــر

sالبيولوجي
- كل كـــاشـف احلـــســـاســــيـــة وهـــو كـل مـــنـــتــــوج مـــوجه
لـتـحـديـد أو إحـداث تـعـديـل خـاص ومـكـتـسب لـلـرد اJـنـاعي

sعلى عامل مثير للحساسية
- كل لـقـاح أو سـمـيّـن أو مـصل وهـو كل عـامل مـوجه
لالسـتــعـمــال لـدى اإلنــسـان قــصـد إحــداث مـنــاعـة فــاعـلـة أو

sناعةJسلبية أو قصد تشخيص حالة ا
- كل مـنــتـوج صـيـدالني إشـعـاعـي جـاهـز لالسـتـعـمـال
لدى اإلنـسان والذي يـحتوي عـلى نوكـليد إشـعاعي أو عدة

sنوكليدات إشعاعية
sكل منتوج ثابت مشتق من الدم -

- كل مــركّــز تــصــفـيــة الــكــلى أو مــحــالـيـل الـتــصــفــيـة
sالصفاقية

- الغازات الطبية".

اJـادة اJـادة 5 :  : تـعدّل وتـتـمّم أحـكـام اJادة 171 من الـقـانون
رقـم 85-05  اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJادة 171 : تكون �اثلة لألدويةs أيضا :
- ................... ( بدون تغيير ) .........................
- مــنــتـجــات الـتــغـذيــة احلـمــيـويــة الــتي حتـتــوي عـلى
مــواد غــيــر غــذائــيــة تــمـنــحــهــا خــاصــيــات مــفــيــدة لــلــصــحـة

sالبشرية
- اجلـسـيمـات اJـعـدلـة وراثـيا أو جـسـيـمـات تـعرضت
لتعديل غير طـبيعي طرأ على خصائـصها األولية بإضافة
جــــــX واحــــــد عــــــلـى األقل أو حــــــذفـه أو تــــــعــــــويـــــضـه والــــــتي

تستعمل في العالج أو إنتاج األدوية أو اللقاحات".

اJــادة اJــادة 6 : : تــعـــدّل أحــكـــام اJــادة 173 من الـــقـــانــون رقم
85-05 اJـؤرخ في 26  جـمـادى األولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJـادة 173 : يـقـصـد �ـسـتـلــزم طـبيs في مـفـهـوم هـذا
القانـونs كل جتهـيز أو جـهاز أو أداة أو منـتوج بـاستـثناء
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اJـنـتـجـات ذات األصل الـبــشـري أو مـادة أخـرى مـسـتـعـمـلـة
وحــــــــدهــــــــا أو بـــــــاالشــــــــتــــــــراكs �ــــــــا فـي ذلـك اJــــــــلــــــــحــــــــقـــــــات
والبـرمـجيـات الـتي تـدخل في سيـره واJـوجه لالستـعـمال

لدى اإلنسان لألغراض اآلتية : 
- تـشــخـيص مــرض أو الـوقــايـة مــنه أو مـراقــبـته أو

sمعاجلته أو التخفيف منه أو تعويض جرح أو إعاقة
- دراســــة تــــشــــريح أو عــــمــــلــــيــــة فــــيــــزيــــولــــوجــــيـــة أو

sتعويضها أو تعديلها
- التحكم في اJساعدة الطبية لإلجناب". 

7 :  : تــتــمّم أحــكــام الــبــاب اخلـامـس من الــقــانـون اJـادة اJـادة 
رقـم 85 -05 اJــــــــــؤرخ فـي 26 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبـراير سـنة 1985 واJذكـور أعالهs بـفصل أول
مـكــرر عــنــوانه "الــوكــالــة الـوطــنــيــة لــلــمـواد الــصــيــدالنــيـة
اJسـتعمـلة في الـطب البشـري" يتـضمن اJواد من 173- 1

إلى s 10 - 173 حترر كما يأتي :

"اJــــادة 173 - 1 : تــــنـــــشــــأ وكــــالـــــة وطــــنـــــيــــة لـــــلــــمــــواد
الصيدالنية اJـستعملة في الطب الـبشري واJسماة أدناه

"الوكالة".

الوكـالـة سلـطـة إدارية مـسـتقـلة تـتـمتـع بالـشـخصـية
اJعنوية واالستقالل اJالي.

يـــحـــدد تـــنـــظـــيم الـــوكـــالـــة وســـيـــرهـــا وكـــذا الـــقـــانـــون
األساسي Jستخدميها عن طريق التنظيم".

"اJـــــادة 173 - 2 : تـــــنـــــشـــــأ لــــــدى الـــــوكـــــالـــــة الـــــلـــــجـــــان
اJتخصصة اآلتية :

sجلنة تسجيل األدوية -
- جلــــــنــــــة اJــــــصــــــادقــــــة عــــــلـى اJــــــواد الــــــصــــــيــــــدالنــــــيـــــة

sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا
sجلنة مراقبة اإلعالم الطبي والعلمي واإلشهار -

- جلـــــــنــــــة دراســـــــة أســــــعـــــــار اJـــــــواد الــــــصـــــــيــــــدالنـــــــيــــــة
واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

"اJـــــادة 173 - 3 : تــــــضــــــطــــــلـع الــــــوكــــــالــــــــةs فـي إطـــــار
الـــســيــاســة الـــوطــنــيــة فــــي مــجــــال اJــــواد الـــصــيـــدالنــيــة
اJستعمـلة في الطب البشريs باJهام الرئيسية اآلتية :
- الـسـهـر عـلى تـشـجـيع اإلنـتـاج الـوطنـي في مـجــال
اJــواد الصيدالنية واJستلزمات الطبــية اJستعملــة في

sالطب البشري
- الـــــــســـــــهــــــر عـــــــلـى سالمـــــــة اJـــــــواد الـــــــصــــــيـــــــدالنـــــــيــــــة
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري

sوفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها

- الـــســـهــر عـــلـى احلــصـــول عـــلى اJـــواد الـــصـــيـــدالنـــيــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- ضـــــــمـــــــان ضــــــــبط ســــــــوق اJـــــــواد الـــــــصــــــــيـــــــدالنـــــــيـــــــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- الــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام الــقـــوانـــX والـــتــنـــظـــيـــمــات
اJـــتــــعـــلــــقـــة بــــأنـــشــــطـــة الــــصـــيــــدلـــة واJــــواد الـــصــــيـــدالنــــيـــة

واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

"اJــادة 173 - 4 : تـــكـــلـف الـــوكــــالـــةs في إطــــار اJـــهـــام
العامة اJنصوص عليها في اJادة 173- 3 أعالهs �ا يأتي :

- تسجيل األدويـة واJصادقة على اJواد الصيدالنية
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- تـــســلــيم تــأشــيــرات اســـتــيــراد اJــواد الــصــيــدالنــيــة
sستعملة في الطب البشريJستلزمات الطبية اJوا

- حتـديــد أســعـار اJــواد الـصــيـدالنــيــة واJـســتـلــزمـات
الـــطــبــيـــة اJــســـتــعــمـــلــة في الـــطب الــبـــشــري عــنـــد اإلنــتــاج
واالســتــيـراد بــعــد رأي الــلـجــنــة اJـكــلــفــة بـدراســة األســعـار
واJنـشـأة لـدى الـوكالـة حـX الـتـسـجيل أو اJـصـادقـةs وفـقا
لألحـكــام واإلجـراءات الــتي يـحـددهــا الـتـشــريع والـتــنـظـيم

 sعمول بهماJا

- اJـــشـــاركـــة في إعـــداد قــائـــمـــة اJـــواد الــصـــيـــدالنـــيــة
sستعملة في الطب البشري القابلة للتعويضJا

- تــقــيـيـم الـفــوائــد واألخـطــار اJــرتــبـطــة بــاسـتــعــمـال
اJـواد الـصـيـدالنـيـة واJسـتـلـزمـات الـطـبيـة اJـسـتـعـمـلة في

sالطب البشري

 sنظومات اليقظةJ السهر على السير احلسن -

- اتــخــاذ و/أو طــلب من الــســلــطـات اخملــتــصــة اتــخـاذ
الــتـدابـيـر الـضـروريـة في حـالــة وجـود خـطـر عـلى الـصـحـة

sالعمومية

- اJــــشـــاركــــة في اخلــــبـــرة وكـل مـــراقــــبـــة عــــلى اJـــواد
الصـيـدالنيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

sالبشري التي تدخل ضمن مجال اختصاصها

- مـراقـبة اإلشـهـار والسـهـر على إعالم طـبي مـوثوق
به خــاص بـــاJــواد الـــصــيـــدالنــيـــة واJــســتـــلــزمـــات الــطـــبــيــة

sستعملة في الطب البشريJا

- تــكـــوين بـــنك لــلـــمــعـــطـــيــات الـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة
الـــضــروريــة لــتــأديــة مــهـــمــتــهــا وتــتــلــقـى لــهــذا الــغــرض كل

sمعلومة طبية وعلمية
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- جـــــمـع وتـــــقــــيـــــيـم اJـــــعـــــلــــومـــــات حـــــول اإلفـــــراط في
استعمال الدواء والـتبعية له التي قد تـتسبب فيها مواد

sمؤثرة نفسيا

- الــقــــــيــام بـــكل الــدراســـــات واألبــحـــاث وأنــشـــــطــة
sالـــــــتـــــــكـــــــويـن أو اإلعـالم في مـــــــجـــــــاالت اخـــــــتـــــــصـــــــاصــــــــهــــــــا
واJــســـاهــمـــة في تــشـجـيـع  وحتـفـيــز الـبــحث الـعــلـمي في

مجال اJواد الصيدالنية. 

- تــــوقــــيف كـل اخــــتــــبــــار أو إنــــتــــاج أو حتــــضــــيــــر أو
اســتــيــراد أو اســتــغـالل أو تــوزيع أو تــوضــيب أو حــفظ أو
وضـع في الــســـوقs مـــجــانـــا أو �ــقـــابلs أو حـــيــازة لـــغــرض
البيع أو التوزيع مـجانا أو إشهار أو استعمال أو تسليم
أو وصف دواء خاضع أو غيـر خاضع لتسجيل إذا ما شكل
هذا اJنتوج أو قـد يشكل خطرا على الصحة البشرية في

sظروف استعمال عادية

- إبــداء رأيــهــا حـــول كل اJــســـائل اJــرتــبـــطــة بــاJــواد
الصـيـدالنيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

sالبشري وكذا حول فائدة كل منتوج جديد

- اJــشــاركــة في إعــداد اســتــراتــيــجــيــات وســيــاسـات
تـنـمــيـة قـطـاع الـصـيـدلـة واقـتــراح الـعـنـاصـر الـتي تـسـاعـد

sعلى ذلك

- إبـــــــداء رأيــــــــهــــــــا في كـل مــــــــشـــــــروع نـص ذي طــــــــابع
تــشــريـــعي أو تــنــظــيــمي يـــســيــر مــجــال الــصــيــدلــة واJــواد
الصـيـدالنيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الـبــشــري وتـقــد¥ كل اقــتــراح يـرمـي إلى حتـســX األحــكـام

sعمول بها في هذا اجملالJعيارية اJا

- إعــداد تـقــريـر ســنــوي تـرســله إلى الــوزيـر اJــكـلف
بـــــالــــصــــحـــــة حــــول وضــــعــــيـــــة ســــوق اJــــواد الــــصـــــيــــدالنــــيــــة
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري

sوتطورها

- إعـداد حــصـيـلــة سـنــويـة عن نـشــاطـاتـهــا تـرسل إلى
 sكلف بالصحةJالوزير ا

تعد الوكالة نظامها الداخلي وتصادق عليه".

"اJـادة 173 - 5 : تـــشــمـل اJـــوارد اJــالـــيــة لـــلـوكــالـة
ما يأتي :

- اJـوارد اخلـاصـةs السـيـمـا تـلك اJـتـأتـيـة من احلـقـوق
والـــرســوم اJـــتــعـــلــقـــة بـــالــتـــســجـــيل واJــصـــادقــة واإلشـــهــار
اخلـاصـة بــاJـواد الـصــيـدالنـيــة واJـسـتــلـزمـات الــطـبـيـة ذات

sاالستعمال البشري

sقدمةJمداخيل اخلدمات ا -

sالهبات والوصايا -

-  كل اJوارد األخرى ذات الصلة بنشاطاتها". 

"اJادة 173 - 6 : تشمل نفقات الوكالة ما يأتي :
sنفقات التسيير -

sنفقات التجهيز -

- كل نفقة أخرى ضرورية إلجناز مهامها".

"اJــادة 173 - 7 : قـــصـــد االنــطـالق في عــمـــلـــهـــاs تــضع
اخلزينـة العمـومية تـسبيـقا قابال لـلتعـويض حتت تصرف

الوكالة لتمكينها من �ارسة نشاطاتها. 

حتـــدد كـــيـــفــيـــات حتـــريـــر وتــعـــويض هـــذا الـــتـــســبـــيق
�وجب اتفاقية تبرم بX اخلزينة العمومية والوكالة".

"اJـادة 173 - 8 :  تــســـجل عـنــد احلــاجـة االعــتــمـــادات
اإلضــــافـــيــة الــضــــروريـــة لـــلــوكـــالــة لـــتــمــكـــيــنـــهــــا من أداء
مـهــامـــهــا في اJـيــزانـيــة الـعــامـة لــلـدولــة طـبـقــا لإلجـراءات

اJعمول بها".

"اJــادة 173 - 9 : تـــمــسـك مــحـــاســبــة الـــوكــالـــة حــسب
الشكل التجاري".

"اJـادة 173 - 10 : يضـمن مـحافظ حـسـابات اJـراقـبة
اJالية للوكالة".

اJــادة اJــادة 8 : : يـــعــدّل عـــنــوان الـــفــصل الـــثــاني مـن الــبــاب
اخلـــامس من الـــقـــانـــون رقم 85-05 اJــؤرخ في 26 جـــمــادى
األولى عـام  1405 اJـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 1985 واJـذكور

أعاله كما يأتي :

"الفصل الثاني"الفصل الثاني
 التسجيل واJصادقة واJدونات الوطنية التسجيل واJصادقة واJدونات الوطنية

واالستشفائية" واالستشفائية" 

اJادةاJادة 9  :   : تـعدّل وتـتـمّم أحكـام اJادة 174 من الـقانون
رقـم  85-05  اJـــــــــؤرخ في 26 جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985  واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJــــادة 174 : قــــصــــد حــــمــــايـــــة صــــحــــة اJــــواطــــنــــX أو
اسـتـعـادتـهـا وضـمــان تـنـفـيـذ الـبــرامج واحلـمالت الـوقـائـيـة
وتــــشــــخــــيص ومــــعــــاجلــــة اJــــرضى وحــــمــــايــــة الــــســــكــــان من
Xال يـجـوز لـلـمـمـارس sـرخص بـهـاJـواد غـيـر اJاسـتـعـمـال ا
الطبـيX أن يصـفوا أو يـستعـملــــوا إال األدويــة اJســـجلة
والـــمـواد الـصـيـدالنـيـة اJـصـــادق عـلـيـهـــا اJـسـتـعـمـــلـة في
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الطــب البـشـري والــواردة في اJدونـات الـوطـنيـة اخلـاصة
بــــــهــــــا أو األدويــــــة الــــــتـي كــــــانـت مــــــحل تــــــرخــــــيـص مــــــؤقت

لالستعمال".

10 : تــعــدّل أحــكــام اJـادة 175 من الــقــانـون رقم اJـادة اJـادة 
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى األولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs  كما يأتي : 

"اJـادة 175 : يـجـب أن يــكـون كـل دواء مـســتــعــمل في
الـطب الـبـشـري واجلـاهـز لالسـتـعـمـال واJـنـتج صـنـاعـيـا أو
sقــبل تــســـويــقه مــجـــانــا أو �ــقــابل sــصـــدرJـــســتــورد أو اJا
مـحـل مـقــرر تـســجــيل تـمــنـحـه الـوكــالـة الــوطــنـيــة لـلــمـواد
الـصـيدالنـيـة اJسـتـعمـلة فـي الطب الـبـشريs اJـذكورة في
اJـادة 173 - 1 أعالهs بــعــد أخـد رأي جلــنــة تـســجــيل األدويـة

اJنشأة لدى هذه الوكالة.

حتـــدّد مـــهـــام جلـــنـــة تـــســـجـــيل األدويـــة وتـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا
وتنظـيمها وسـيرها وكيـفيات تسـجيل األدوية اJسـتعملة
في الــــطب الــــبـــشــــري وشــــروط مــــنح مــــقـــرّر الــــتــــســـجــــيل
وجتــديـده وســحــبه وكــذا شــروط الـتــنــازل عن الــتــســجـيل

وحتويله عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 11 :  : تــتـمّـم أحـكــام الــقــانـون رقم 85-05 اJـؤرخ
في 26 جــمــادى األولى عـام 1405 اJـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة
 1985 واJــذكــور أعالهs �ــادتــX 175 مـــكــرر و 175 مـــكــرر1

حترران كما يأتي :

"اJــــادة 175 مـــكـــرر : اJــــدونـــات الــــوطــــنــــيـــة لــــلــــمـــواد
الـصيدالنـية اJـستـعملـة في الطب الـبشـري هي مصـنفات

اJواد اJسجلة أو اJصادق عليها. 

تنـبـثق مدونـات اJـواد الصـيـدالنيـة ذات االسـتعـمال
االسـتـشـفائي من اJـدونـات الـوطنـيـة اJـذكورة في الـفـقرة

أعاله.

حتـــــــدد كــــــيـــــــفــــــيـــــــات إعــــــداد اJـــــــدونــــــات الـــــــوطــــــنـــــــيــــــة
واالستشفائية وحتيينها عن طريق التنظيم".

"اJـادة 175 مـكرّر 1 : �ـكن الـوكالـة الـوطـنيـة لـلـمواد
الـصيدالنية اJـستعمـلة في الطب البـشري أن تمنح وJدة
مـحـدّدة ترخـيـصـا مـؤقتـا السـتـعمـال األدويـة غـير اJـسـجـلة
في اجلــزائــر عـــنــدمــا تــوصـف في إطــار الــتـــكــفل بــأمــراض
خــــطـــــيــــرة و/ أو نــــادرة ال يـــــوجــــد عالج مـــــنــــاسب لـــــهــــا في

اجلزائر وتكون لها منفعة عالجية جدّ مفترضة.

حتــدّد كـــيــفــيــات مــنـح تــرخــيص االســتـــعــمــال اJــؤقت
لألدويــة اJـــذكــورة في الـــفــقـــرة أعاله وشــروطـه عن طــريق

التنظيم".

اJـادةاJـادة 12 : : تــعــدّل أحــكــام اJـادة 176 من الــقــانـون رقم
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى األولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJـادة 176 : ال �ـكن اسـتـيـراد وال تـســلـيم لـلـجـمـهـور
في الـتـراب الـوطـني إال األدويـة اJــسـجـلـة أو اJـرخص بـهـا
واJواد الصـيدالنيـة واJستـلزمات الـطبيـة اJصادق عـليها

اJستعملة في الطب البشري".

اJـادة اJـادة  13 :  : تـعـدّل أحــكـام اJـادة 178 من الــقـانـون رقم
85 - 05 اJــؤرخ في 26  جـــمـــادى األولى عــام 1405 اJــوافق

16 فبراير سنة 1985  واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJــــــــــــادة 178 : �ـــــــــــــنـع جتــــــــــــــريـب األدويـــــــــــــة واJـــــــــــــواد
الـبـيـولـوجيـة واJـسـتـلـزمـات الـطبـيـة اJـوجـهـة لالسـتـعـمال
فـي الــــطـب الــــبـــــشــــري عـــــلى اإلنـــــســــان دون تـــــرخـــــيص من

الوزير اJكلف بالصحة".

اJـادة اJـادة 14 : : يـعــدّل عــنـوان الــفــصل الـثــالث من الــبـاب
اخلــامس من الــقــانــون رقم 85 -05  اJـؤرخ في 26 جــمــادى
األولى عـام  1405 اJـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 1985 واJـذكور

أعالهs كما يأتي :

"الفصل الثالث "الفصل الثالث 
 اقتناء األدوية واJستلزمات الطبية" اقتناء األدوية واJستلزمات الطبية"

اJادة اJادة 15 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 180 من القانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJــــادة  180 : يــــجب أن تــــســـلـم مـــجــــانــــا األدويـــة ذات
االستـعمال االسـتشـفائـي الواردة في اJـدونات اJـنصوص
عليها في اJادة 175 مكرر أعاله والتي يصفها اJمارسون
الـطبـيون لـلمـؤسسـات االستـشفـائيـة العـمومـية للـمرضى
اJـــقــيــمـــX بــهـــا أو اخلــاضــعـــX لــعالج ال يـــســتــدعـي اإلقــامــة

باJستشفى".

اJادة اJادة 16 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 184 من القانون
رقم 85-05 اJؤرخ في 26 جمادى األولى عام 1405 اJوافق

 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJـادة 184 : تـتــولى مـؤسـسـات صـيـدالنــيـة عـمـومـيـة
sبـصـفـة حـصـريـة sومـؤسـسـات صـيـدالنـيـة خـاصــة مـعـتـمـدة
صناعـة واستيـراد وتصديـر اJواد الصـيدالنيـة اJستـعملة
في الـطب الـبـشـري بـاسـتـثـنـاء اJـسـتـحـضـرات اJـنـصوص

عليها في اJادة 187 أدناه.

يــــتــــولى صــــيــــدلي مــــديــــر تــــقــــني اإلدارة الــــتــــقــــنــــيـــة
Jؤسـسات صـناعـة واسـتيـراد وتصـدير اJـواد الصـيدالنـية

اJستعملة في الطب البشري.
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اJادة اJادة 21 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 188 من القانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1405
اJوافق 16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJــادة 188 : تـــتـــولى الـــتــوزيع بـــالـــتــجـــزئـــة لــلـــمــواد
الـصــيـدالنـيــة اJـســتـعــمـلــة في الـطب الــبـشــري صـيــدلـيـات

توضع حتت مسؤولية صيدلي.
يجب أن يكون الصيدلي هو اJالك الوحيد واJسيّر
الـــوحـــيـــد لـــلـــمـــحـل الـــتــجـــاري لـــلـــصـــيـــدلـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخص

الصيدليات اخلاصة.
يـجب أن يتمثل الـنشاط الرئـيسي للصـيدليات في
توزيع اJـواد الصـيـدالنيـة اJسـتعـمـلة في الـطب البـشري.
و�ـــكـــنـــهــــا وبـــشـــكل ثـــانـــوي الـــقـــيـــام بــــتـــوزيع اJـــواد شـــبه

الصيدالنية ".

اJادةاJادة 22 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 189 من الـقانون
رقـم  85-05 اJـــــــــؤرخ في 26 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJـادة 189 : �ـكن الـصيـادلـة إجـراء بـعض الـتـحـاليل
الـبيـولـوجيـة بـصيـدليـاتـهم حـسب كيـفـيات وشـروط حتدّد

عن طريق التنظيم".   

اJـــــادة اJـــــادة  23 :  : تــــــعـــــدّل وتــــــتــــــمّم أحــــــكــــــام اJـــــادة 193 من
الــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26 جــــمــــادى األولى عــــام
sــذكــور أعالهJــوافـق  16 فـــبــرايـــر ســـنــة 1985 واJ1405 ا

كما يأتي :

"اJـــــــــادة 193 : يــــــــــجـب أن تـــــــــــخــــــــــضـع بــــــــــعـض اJــــــــــواد
الــصـيـدالنــيـة وكــذا اJـسـتــلـزمـات الــطـبــيـة اJـســتـعــمـلـة في
الـطب الــبـشـريs قــبل تـســويـقـهــا مـجــانـا أو �ـقــابلJ sـقـرر
مـصادقـة تمـنـحــه الوكـالة الــوطنـية لـلمـــواد الصـيدالنـية
اJـــســـتـــعــــمـــلـــــة في الـــطـب الـــبـــشـــري بـــعـــد أخـــد رأي جلـــنـــة
اJـصـادقـة عـلى اJـواد الـصـيـدالنـيـة واJـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة

اJستعملة في الطب البشري اJنشأة لدى هذه الوكالة.
حتــــدّد الــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيــــة لــــلـــمــــواد الـــصــــيـــدالنــــيـــة
اJـسـتـعـمـلـة في الـطب الـبـشـري قـائـمـة اJـواد الـصـيـدالنـية
اJـــســتـــعـــمــلـــة في الـــطب الــبـــشـــري اخلــاضـــعــة لـــلـــمــصـــادقــة

واJذكورة في الفقرة أعاله.
حتــدّد مـهـام جلـنـة اJــصـادقـة وتـشـكــيـلـتـهـا وتــنـظـيـمـهـا
وسيـرها وكـيفـيـات اJصـادقة عـلى هذه اJـواد الصـيدالنـية
واJستلزمات الـطبية اJستعـملة في الطب البشري وكذا
شـروط منـح مقـرّر اJـصادقـة وجتـديده وسـحـبه عن طريق

التنظيم".

تـتـولى مـؤسـسـات عــمـومـيـة وكـذا مـؤسـسـات خـاصـة
معتمدة صنـاعة واستيراد وتوزيع وتصـدير اJستلزمات
الطبية اJستعملة في الطب البشري واJذكورة في اJادة

173 من هذا القانون.

حتـدّد شــروط اعــتــمـاد اJــؤســســات اخلـاصــة اJــذكـورة
في الفقرتX األولى و 3 أعاله عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 17 : : تـتـمّـم أحـكـام الـقـانـون رقم 85 -05 اJـؤرخ
في 26 جــمــادى األولى عـام 1405 اJـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة
 1985 واJذكور أعالهs باJادة 184 مكرر حترر كما يأتي :

"اJـادة 184 مـكـرر : يــسـنــد إلى مـؤســسـات عــمـومــيـة
حتــضـــيــر الـــفــيــروســـات اخملــفـــفــة وغـــيــر اخملـــفــفـــة وأمــصــال
اJـداواة والسميّنـات اJعدلة أو غـير اJعدلـة وعلى العموم
مــــــخــــــتــــــلـف اJــــــواد ذات األصل اجلــــــرثــــــومـي والـــــتـي �ــــــكن
اسـتـعـمـالـهـا بـأي شـكل كـان في الـتـشـخـيص أو الـوقـاية أو
اJـــــداواة وكــــــذلك كـــــواشـف احلـــــســـــاســـــيـــــة واســـــتـــــيـــــرادهـــــا
وتـــوزيـــعـــهـــاs حـــسب كـــيـــفـــيـــات وشـــروط حتـــدد عن طـــريق

التنظيم".

اJـادة اJـادة 18 : : تــعـدّل أحــكــام اJـادة 185 من الــقــانـون رقم
85 -05 اJـؤرخ في 26 جـمـادى األولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي : 

"اJادة 185 : يحدد الوزيـر اJكلف بالصحة الشروط
اJـلـزمة لـلـمـمارسـات احلـسنـة لـصـناعـة اJـواد الـصيـدالنـية

واJستلزمات الطبية اJستعملة في الطب البشري".

اJادة اJادة 19 :  : تعدّل وتـتمّم أحكام اJادة 186 من القانون
رقم  85 - 05  اJــــــؤرخ في 26 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1405
اJوافق  16 فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJــــادة 186 : تــــتــــولى الــــتــــوزيـع بــــاجلــــمــــلــــة لــــلــــمـــواد
الـــصــيـــدالنـــيــة اJـــســتـــعـــمــلـــة في الـــطب الــبـــشـــريs بــصـــفــة
حـــصــريــةs مــؤســـســات عــمــومـــيــة وكــذا مــؤســـســات خــاصــة

معتمدة.
يــــتــــولى صــــيــــدلي مــــديــــر تــــقــــني اإلدارة الــــتــــقــــنــــيـــة
Jؤسسات التوزيع باجلملة للمواد الصيدالنية اJستعملة

في الطب البشري".

اJـادة اJـادة 20 :  : تــعـدّل أحــكــام اJـادة 187 من الــقــانـون رقم
85 -05 اJـؤرخ في 26 جـمـادى األولى عام 1405 اJـوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي : 

"اJــادة 187 :  تـــعــــد اJـــســــتـــحــــضـــرات الــــصـــيــــدالنـــيـــة
واJـستـحضـرات الـوصفـيـة واJسـتحـضـرات االستـشـفائـية

في الصيدليات والصيدليات االستشفائية".
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اJـادةاJـادة 24 :  : تـتـمّم أحــكـام الـبــاب اخلـامس من الــقـانـون
رقـم 85 -05 اJــــــــــؤرخ فـي 26 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1405
اJــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985 واJـــذكـــور أعالهs بـــفـــصل
سـادس مـكرّر عـنـوانه "اJـراقبـة والـيـقـظة" يـتـضـمن اJواد
193 مكرّر و 193 مكرّر 1 و193 مكرّر s2 حترر كما يأتي :

"اJــــادة 193 مــــكــــرر : تــــخــــضـع اJــــواد الــــصــــيــــدالنــــيــــة
واJسـتلـزمات الـطبـية اJـستـعمـلة في الـطب البـشري إلى
مـراقــبـة الــنـوعــيـة واJـطــابـقــة وفـقــا لـلــتـشـريـع والـتـنــظـيم

اJعمول بهما ".

"اJـــــادة 193 مــــــكــــــرر 1 : ال �ــــــكـن تــــــســــــويـق أي مـــــادة
صـيـدالنيـة جـاهـزة لالسـتعـمـال وكـذا اJسـتـلـزمات الـطـبـية
اJستعملة فـي الطب البشري ما لم يتم مسـبقا مراقبتها
والـتـصـديق عـلى مـطـابـقـتــهـا لـعـنـاصـر مـلف الـتـسـجـيل أو

اJصادقة".

"اJـادة 193 مـكـرر 2 : تـضــمن مـراقــبـة نــوعـيــة اJـواد
الصـيـدالنيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الــبــشـــري واخلــبــرة وضـــمــان الــيـــقــظــة بـــشــأنــهـــاs ال ســيــمــا
الـــيـــقـــظـــة بـــخـــصــوص األدويـــة والـــعـــتـــاد والـــدم والـــســـمــوم
اJـؤســسـات اخملـتـصــة في هـذا اجملـال اJــنـصـوص عــلـيـهـا في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

تــــــقــــــدم اJـــــؤســــــســـــات اJــــــذكــــــورة في الــــــفـــــقــــــرة أعاله
مــســـاهــمـــتــهـــا لـــلــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لـــلــمـــواد الــصـــيــدالنـــيــة

اJستعملة في الطب البشري".

اJـادة اJـادة 25 : : تــعــدّل وتــتـمّـم أحـكــام الــفـصـل الـســابع من
الـــبـــاب اخلـــامـس من الـــقـــانـــون رقم 85 -05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"الفصل السابع "الفصل السابع 
اإلعالم الطبي والعلمي واإلشهار"اإلعالم الطبي والعلمي واإلشهار"

"اJــادة 194 : اإلعالم الــطـــبي والـــعــلـــمي بــشـــأن اJــواد
الصـيـدالنيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب
الــبـــشــري إلــزامـي. يــجب أن يــكـــون اإلعالم دقــيـــقــا وقــابال
لـلـتـحـقق مـنـه ومـطـابـقـا ألحـدث مـعـطـيـات الـبـحث الـطـبي

والعلمي حX نشره.

يــقــوم اJـنــتــجـون وكل مــتــعـامـل آخـر مــتــخـصص في
التـرقـيـة الـطبـيـة بـاإلعالم الـطـبي والعـلـمي وكـذا اإلشـهار
اخلـــاص بـــاJـــواد الـــصـــيـــدالنـــيـــة واJــــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة
اJستعملـة في الطب البشري واJسجلة أو اJصادق عليها

بصفة قانونية.

�ــــكن الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيـــة لــــلــــمـــواد الــــصــــيـــدالنــــيـــة
اJستعملـة في الطب البشري الترخيص باإلشهار لبعض
اJـواد الـصـيـدالنـيـة واJسـتـلـزمـات الـطـبيـة اJـسـتـعـمـلة في
الطب البـشري واJسـجلة أو اJـصادق عـليهـا قانونـا وغير

القابلة للتعويض.

تخـضع كـل عمـلـيـة إشـهـار تـخص اJـواد الـصـيـدالنـية
واJــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اJـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري
اJــذكــورة في الــفــقــرة أعاله مــســبــقــا إلى تــأشــيــرة إشــهـار
تسـلمـها الـوكالـة الوطـنيـة للـمواد الـصيـدالنيـة اJسـتعـملة
في الـطب البـشـري بـعد أخـد رأي الـلجـنـة اJكـلـفة �ـراقـبة
اإلعالم الـــطــــبي والــــعـــلـــمـي واإلشـــهــــار اJـــنـــشــــأة لـــدى هـــذه

الوكالة.

حتــدّد مــهــام جلــنــة مــراقــبــة اإلعالم الــطــبي والــعــلــمي
واإلشهـار وتشـكـيلـتـها وتـنـظيـمهـا وسـيرهـا وكـذا محـتوى
اإلعالم الـــــطــــبـي والـــــعــــلـــــمي واإلشـــــهـــــار وتــــنـــــظـــــيــــمـــــهـــــمــــا

ومراقبتهما عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 26  :   : تـعـدّل أحــكـام اJـادة 211 من الــقـانـون رقم
85 - 05 اJؤرخ في 26 جمادى األولى عام 1405 اJوافق 16

فبراير سنة 1985 واJذكور أعالهs كما يأتي :

"اJادة 211 : ............ ( بدون تغيير ) ..................

�ـكن حتــديـد حـد أقـصى لـتـســعـيـرات اخلـدمـات الـتي
تـقدمـهـا اJـؤسسـات االسـتـشفـائـيـة اخلاصـة وفـقـا لكـيـفـيات

حتدد عن  طريق التنظيم.
............. ( الباقي بدون تغيير ) ..............".

27 : : تــعــدّل وتــتــمّم أحــكــام الــفــصل الــثــاني من اJـادة اJـادة 
الـــبـــاب الــــثـــامن من الــــقـــانـــون رقم 85 -05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"الفصل الثاني"الفصل الثاني
أحكام جزائية خاصة باJوادأحكام جزائية خاصة باJواد

الصيدالنية واJستلزمات الطبية"الصيدالنية واJستلزمات الطبية"

"اJادة 260 : يـعـاقب باحلـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســنــتـX (2) وبـــغـــرامــة من 20.000 دج  إلى 50.000 دجs كل
من يــــخــــالف األحــــكـــــام اJــــتــــعــــلــــقـــة بــــالــــعــــنــــاصــــر اJــــشــــعـــة

االصطناعية".

"اJادة 261 : يـعـاقب باحلـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســنـتـX (2)  وبــغــرامـة من 10.000 دج  إلى 50.000 دجs كل
من يـــخـــالـف األحــكـــام اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــاJـــســـتـــخـــلـــصـــات الـــتي

تستخدم في اJشروبات الكحولية".
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"اJادة 262 : يعـاقب كل من يـخالف األحـكام اJـتعـلقة
�ـواد اإلجـهـاض بــالـعـقـوبـات اJـنـصــوص عـلـيـهـا في قـانـون

العقوبات".

"اJادة 263 : يعـاقب باحلـبس من سنة (1)  إلى ثالث
s(3) سنـوات وبغرامة من 500.000  دج إلى  1.000.000 دج
كل من يتـاجر بالـدم البشـري أو مصله أو مـشتقـاته قصد

الربح".

"اJادة 264 : يعـاقب باحلـبس من سنة (1)  إلى ثالث
s(3) سنـوات و بغرامة من 500.000 دج  إلى 1.000.000 دج
كل من يـخــالف األحــكـام اJــتـعــلــقـة بــاإلعالم اخلـاص بــاJـواد
الصـيـدالنيـة واJـستـلزمـات الـطبـيـة اJسـتـعمـلـة في الطب

البشري".

"اJــادة 265 : يـــعــاقـب بــاحلـــبس من ســـنــتــX (2)  إلى
خـــــــــمــس ( 5 ) ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــــرامـــــــــة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجs كل مـن يــــخـــــالف األحـــــكــــام اJـــــتــــعـــــلــــقــــة
بـــاإلشــهـــار اخلـــاص بـــاJـــواد الــصـــيـــدالنـــيـــة واJــســـتـــلـــزمــات

الطبية اJستعملة في الطب البشري".

(2) Xادة 265 مـكرّر 1 : يعاقـب باحلبس من سـنتJا"
إلى خــمس (5) ســنـــوات وبــغـــرامــة من 1.000.000 دج  إلى
 5.000.000 دجs كل من يخـالف األحكـام اJتـعلـقة بـتسـجيل

األدوية واJـصـادقـة عـلى اJـواد الـصـيدالنـيـة واJـسـتـلـزمات
الطبية اJستعملة في الطب البشري".

Xــادة 265  مــكــرّر 2 : يـعــاقـب بـاحلــبـس من ســنــتـJا"
(2)  إلى خــمس ( 5 ) ســنــوات وبـغــرامــة من 5.000.000 دج
إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف األحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بــاســتــيـراد وتــصــديــر اJــواد الــصــيـدالنــيــة واJــســتــلــزمـات

الطبية اJستعملة في الطب البشري ومراقبتها".

Xــادة 265 مــكــرّر 3  : يـعــاقـب بـاحلــبـس من ســنــتـJا"
(2)  إلى خـمس ( 5 ) سـنـوات وبــغـرامـة من  5.000.000 دج
إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف األحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بصنع اJواد الصيدالنية واJستلزمات الطبية اJستعملة

في الطب البشري وتوزيعها باجلملة".

"اJادة 265 مـكـرّر 4 :    يعـاقـب  باحلـبـس مـن ستـــــة
( 6 ) أشهـــر إلــى سنـتـX ( 2 ) وبـغرامة مــن 500.000 دج
 إلى 000.000 .1 دج s كل مـن يـــخـــالف األحــــكـــام اJـــتــــعـــلـــقـــة
بـالـتـوزيع بـالـتـجـزئـة لـلـمـواد الـصـيـدالنـيـة واJـسـتـلـزمات

الطبية اJستعملة في الطب البشري".

(2) Xادة 265 مـكرّر 5 : يعاقـب باحلبس من سـنتJا"
 إلى خـــــمس ( 5 ) ســــنـــــوات  وبـــــغــــرامـــــة من 5.000.000 دج

إلى 10.000.000 دجs كل من يــــخــــالف األحــــكــــام اJــــتـــعــــلــــقـــة
بـــتــجـــربــة األدويـــة واJـــواد الــبـــيــولـــوجــيـــة واJــســـتــلـــزمــات

الطبية اJستعملة في الطب البشري على اإلنسان".

"اJادة 265 مـكرّر 6 : يـعاقب الـشـخص اJعـنـوي الذي
يــرتــكب إحـدى اخملــالــفــات اJـذكــورة أعاله بــغـرامــة تــسـاوي
خمس ( 5 ) مرات احلـد األقصى اJـنصـوص عليه بـالنـسبة

للشخص الطبيعي".

"اJــادة 265 مـــكـــرّر 7 : �ـــكن أن يـــعـــاقـبs عالوة عـــلى
sــــذكــــورة أعالهJكل مـن يــــرتــــكـب إحــــدى اخملــــالــــفــــات ا sذلك
بـــعـــقـــوبـــة واحـــدة أو أكـــثـــر مـن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة

اJنصوص عليها في قانون العقوبات".

اJـادة اJـادة 28 : : تــسـتــمــر الــهــيـاكـل اJـكــلــفــة حــالـيــا بــاJــهـام
اJـسنـدة للـوكالة الـوطنـية لـلمـواد الصيـدالنيـة اJسـتعـملة
في الــــطـب الــــبـــشــــري �ــــوجـب أحــــكـــام هــــذا الــــقــــانــــون في

�ارسة هذه اJهام إلى غاية تنصيب الوكالة اJذكورة.

اJادة اJادة 29 : :  تلـغـى كل األحكـام اخملـالفـةs السيـما أحـكام
اJادتX 172 و 177 من القانون رقم 85 -05 اJؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

واJذكور أعاله.

اJادة اJادة 30 :  : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20
يوليو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــــــــانانــــــــــــــــــــون رقم ون رقم 08 -   -  14 م مــــــــــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي  ي  17 رج رجـب عب عــــــــــــــــــــام ام 1429
اJاJــــــــوافـق  وافـق  20 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ة s 2008 ي s يــــــــعــعــــــــــدل ويدل ويــــــــتــــــــمـممـم
القانـونالقانـون رقـم رقـم 90-30 الـمـؤرخ فـي  الـمـؤرخ فـي 14 جمادى األولى جمادى األولى
عــــــــــــام ام 1411 اJ اJــــــــــــوافوافـق  أول ديق  أول ديــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــبـبـــــــــــــــر سر ســــــــــــنـنـــــــــــــة ة 1990

واJتضمـن قـانـون األمـالك الوطنيـة.واJتضمـن قـانـون األمـالك الوطنيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية
- بـناء عـلى الدستـورs ال سيـما اJواد 17 و 18 و 119

sو  120 و 122 و126 منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 76 - 80 اJــــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واJـتضمن

sتممJعدل واJا sالقانون البحري
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 84 - 11 اJـــــؤرخ فـي 9
رمضان عـام 1404 اJوافـق 9 يونيو سنة 1984 واJتضمن

sتممJعدل واJا sقانون األسرة


