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حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
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ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٥
اﳉريدة الرسم ّ
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وزارة الصيد البحري
واﳌنتجات الصيدية

 ١٨رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ٢مارس سنة  ٢0٢١م

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  04-03اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  1424اﳌواف ـ ـق  19يولي ـ ـو سنـ ـ ـة  2003واﳌتعل ـق بالقواعد
العامة اﳌطبقة عﲆ عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

قـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢7جمادى الثانية عـ ـام  1442اﳌوافـ ـق ١0
فبراي ـر سن ـة  ،2021يع ـّدل الق ـرار اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٤صفـ ـر

ع ـام  ١٤٤٢اﳌواف ـ ـق  ١٢أكتوبـر سنـ ـ ـة  2020واﳌتضمـ ـن
تعـ ـيﲔ أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
لوزارة الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  27جمادى الثانية عام  1442اﳌوافق

 1٠فبراي ـ ـر سنـ ـة  ،2021يع ـ ـّدل القـ ـرار اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٤صفـ ـر ع ـام
 1442اﳌوافق  12أكتوبر سنة  2020واﳌتضمن تعـ ـ ـيﲔ أعضاء

اللجن ـة القطاعية للصفقـ ـات العمومية لوزارة الصيد البحري
واﳌنتجات الصيدية ،كما يأتي :
“ ) .......................................................بدون تغيير حتى(
اﻷعضاء الدائمون :
– )........................................................بدون تغيير حتى(
– الس ـ ـ ـ ـّيد ريق ـ ـط نص ـ ـر الديـ ـ ـن ،ﳑث ـ ـ ـل الـ ـ ـوزيـ ـ ـر اﳌكّلـ ـ ـ ـف
باﳌالية )اﳌديرية العامة للميزانية(،
) ..........................الباقي بدون تغيير( .“ ..........................

– وﲟقتض ـى اﻷمـر رقـم  11-03اﳌـؤّرخ ﰲ  27جمـادى الثانيـة
عـ ـ ـام  1424اﳌوافـ ـ ـق  26غش ـ ـ ـت سنـ ـ ـة  2003واﳌتعلـ ـ ـق بالنق ـ ـ ـد
والقرض ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  18-04اﳌؤّرخ ﰲ  13ذي القعدة
عام  1425اﳌوافق  25ديسمبر سنة  2004واﳌتعلق بالوقاية
من اﳌخدرات واﳌؤثرات العقلية وقمع اﻻستعمال واﻻﲡار
غير اﳌشروع بها،
– وﲟقتضى القانون رقم  03-09اﳌؤّرخ ﰲ  29صفر عام 1430
اﳌواف ـ ـق  25فبراي ـ ـر سن ـ ـة  2009واﳌتعلـ ـ ـق بحمايـ ـة اﳌستهـ ـ ـلك
وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-18اﳌؤّرخ ﰲ  18شوال عام
 1439اﳌوافق  2يوليو سنة  2018واﳌتعلق بالصحة ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163-20اﳌؤّرخ ﰲ أّول
ذي القعدة عام  1441اﳌوافق  23يونيو سنة  2020واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  74-94اﳌؤّرخ ﰲ 18

وزارة الصناعة الصيدﻻنية
ق ـرار م ـؤّرخ ﰲ  2رجب عام  1442اﳌوافق  14فبراير سنة

 ،2021يحـ ـ ـ ـّدد دفتـ ـ ـ ـ ـر الشـ ـ ـ ـ ـروط التقني ـ ـ ـ ـ ـة اﳋاصـ ـ ـ ـ ـة

باستيراد اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات الطبية
اﳌوجهة للطب البشري.

`````````````````````````
ن وزير الصناعة الصيدﻻنية،
إ ّ
– ﲟقتضـ ـ ـى اﻷم ـ ـر رق ـ ـم  59-75اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  20رمضـ ـان عـ ـام

 1395اﳌوافـ ـق  26سبتمبـ ـر سنـ ـة  1975واﳌتضم ـ ـن القانـ ـ ـون
التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  03-01اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ

ع ـ ـام  1422اﳌواف ـ ـق  20غشـ ـت سنـ ـة  2001واﳌتعلـ ـق بتطوي ـ ـر
اﻻستثمار ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضـ ـى اﻷم ـر رقم  03-03اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ

شوال عام  1414اﳌوافق  30مارس سنة  1994الذي يحول
معهد باستور ﰲ اﳉزائر إﱃ مؤسسة عمومية ذات طابع
صناعي وﲡاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293-94اﳌؤّرخ ﰲ 19
ربي ـ ـع الثان ـ ـ ـي عـ ـ ـ ـام  1415اﳌ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  25سبتمب ـ ـ ـر سنـ ـ ـة 1994
واﳌتضمن إنشاء الصيدلية اﳌركزية للمستشفيات وتنظيمها
وسيرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379-19اﳌؤّرخ ﰲ 4
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  31ديسمبر سنة  2019الذي
يحدد كيفيات اﳌراقبة اﻹدارية والتقنية واﻷمنية للمواد
واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  271-20اﳌؤّرخ ﰲ
 11صفـ ـ ـ ـر عـ ـ ـ ـام  1442اﳌواف ـ ـ ـق  29سبتمبـ ـ ـر سن ـ ـة  2020ال ـذي
يحدد صﻼحيات وزير الصناعة الصيدﻻنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  324-20اﳌؤّرخ ﰲ 6

عام  1424اﳌوافق  19يوليو سنة  2003واﳌتعلق باﳌنافسة،

ربيـ ـ ـع الثانـ ـ ـي عـ ـ ـام  1442اﳌوافـ ـ ـق  22نوفمبـ ـ ـر سن ـ ـ ـ ـة 2020

اﳌعّدل واﳌتّمم،

واﳌتعلق بكيفيات اﳌصادقة عﲆ اﳌستلزمات الطبية،

 ١٨رجب عام  ١٤٤٢هـ
 ٢مارس سنة  ٢0٢١م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  325-20اﳌؤّرخ ﰲ 6
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اﳌادة  : 2دون اﳌسـ ـاس باﻷحكـ ـام اﳋاصـ ـة اﳌطبـقـ ـة عـ ـ ـﲆ

ربيـ ـ ـع الثان ـ ـ ـي عـ ـ ـام  1442اﳌوافـ ـ ـق  22نوفمب ـ ـ ـر سنـ ـ ـة 2020

اﳌؤسسات العمومية اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول

واﳌتعلق بكيفيات تسجيل اﳌواد الصيدﻻنية،

به ،يمكن اﳌؤسسات الصيدﻻنية اﳌعتمدة لﻼستيراد اﻻكتتاب

– وﲟقتض ـ ـى الق ـ ـ ـ ـرار الـ ـ ـوزاري اﳌشتـ ـ ـرك اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ 15

رمضان عام  1416اﳌوافق  4فبراير سنة  1996الذي يحدد
شروط وكيفيات تقدﱘ وإلصاق القسيمة عﲆ اﳌنتوجات

ﰲ دفتـ ـر الشـ ـروط التقنيـ ـة هـ ـذا ،ﻻستي ـراد اﳌ ـواد الصيدﻻني ـة
واﳌستلزمات الطبية.
اﳌادة  : 3تلتـ ـ ـزم اﳌؤسسـ ـ ـة الصيدﻻني ـ ـة لﻼستيـ ـراد بإعادة

الصيدﻻنية،

بيـ ـ ـع ع ـ ـﲆ حالته ـ ـ ـ ـا ،اﳌـ ـ ـ ـواد الصيدﻻنيـ ـ ـة التـ ـ ـي تستوردهـ ـ ـا إﱃ

– وﲟقتضـ ـى ال ـقـ ـرار اﳌـ ـؤرخ ﰲ أّول ذي القـ ـعدة ع ـ ـام 1429
اﳌوافق  30أكتوبر سنة  2008الذي يحّدد دفتر الشروط التقنية

اﳌؤسـ ـ ـس ـ ـ ـات الصي ـ ـ ـدﻻنيـ ـة للتـ ـ ـوزي ـ ـع باﳉملـ ـ ـة واﳌ ـؤسسـ ـ ـات

اﳋاصـ ـ ـ ـة باستي ـ ـراد اﳌنتج ـ ـات الصيـ ـدﻻنيـ ـ ـة واﳌستلزمـ ـ ـات
الطبية اﳌوجهة للطب البشري،

العمومية ،أوعند اﻻقتضاء ،ﻻستعمالها ﰲ الدراسات العيادية.
وي ـم ـك ـن ـهـا إعـادة بـيـع عﲆ حـالـتـهـا ،اﳌستـلـزمـات الـطـبـيـة الـتي
تستوردها مباشرة إﱃ مؤسسات الصحة.
اﳌادة  : 4تلتـ ـ ـ ـزم اﳌ ـ ـؤسس ـ ـ ـ ـ ـة الصي ـ ـدﻻني ـ ـة لﻼستي ـ ـ ـراد

يقّرر ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهـ ـدف ه ـذا القرار إﱃ ﲢديد دفتر الشروط
التقنية اﳋاصة باستيراد اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات
الطبيـ ـة اﳌوجهـ ـة للط ـب البش ـري طبقا للملحق اﳌرفق بهذا
القرار.

ﲟـ ـا يأتي :
– اﻻمتثال لﻸحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها
وبنود دفتر الشروط التقنية لﻼستيراد هذا،
– اقتن ـ ـاء اﳌـ ـ ـواد الصيـ ـ ـدﻻنيـ ـ ـة اﳌسج ـ ـلـ ـ ـة واﳌستلزم ـ ـات

اﳌادة  : 2تلغـى أحكام القرار اﳌؤّرخ ﰲ أّول ذي القعدة عام

 1429اﳌوافـ ـق  30أكتوب ـر سنـة  2008ال ـذي يح ـّدد دفتـر الشروط
التقنيـ ـة اﳋاصـ ـة باستي ـراد اﳌ ـواد الصيدﻻنيـ ـة واﳌستلزم ـ ـات
الطبية اﳌوجهة للطب البشري.
اﳌادة  : 3ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـ ـر ﰲ  2رجـ ـب عـ ـام  1442اﳌواف ـق  14فبراير

سنة .2021

الطبية اﳌصادق عليها أو اﳌسّوقة طبقا لﻸحكام اﳌنصوص
عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به ،حصرا لدى مواقع التصنيع
اﳌرخص لـ ـهـ ـا ق ـان ـون ـا ﰲ ب ـل ـد م ـنشئ ـه ـا م ـن ق ـب ـل السل ـط ـات
الصحية اﳌختصة واﳌالكة ﳌنشآت تشتغل طبقا لقواعد
اﳌمارسات اﳊسنة اﳋاصة بالتصنيع،
– تـ ـقـ ـدﱘ اﳌلـ ـف اﳌطـ ـلـ ـوب الـ ـذي تـ ـرف ـق ق ـائ ـم ـة ال ـوث ـائ ـق
واﳌستندات اﳌشكلة له بدفتر الشروط التقنية لﻼستيراد
هذا،
– إثبات ﳑارسة نشاط تصنيع اﳌواد الصيدﻻنية عندما

عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق
دفتر الشروط التقنية اﳋاصة باستيراد اﳌواد
الصيدﻻنية واﳌستلزمات الطبية اﳌوجهة للطب البشري

يخص اﻻستيراد اﳌواد الصيدﻻنية.
اﳌادة  : 5دون اﳌـ ـساس باﻻلتزامـ ـات الت ـي تق ـع عـﲆ عات ـق
اﳌؤسسة الصيدﻻنية اﳊائزة و/أو اﳌستغلة ﳌقّرر التسجيل
أو مـ ـقّرر اﳌصادقـ ـة اﳌنص ـوص عليهم ـا ﰲ التشريع والتنظيم

اﳌعمول بهما ،تكون اﳌؤسسة الصيدﻻنية لﻼستيراد مسؤولة
ع ـ ـﲆ تطبي ـ ـق القواع ـ ـد اﳌنصـ ـوص عليهـ ـا ﰲ فائـ ـدة الصح ـ ـة

الفصل اﻷول

العمومية وعﲆ نوعية اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات الطبية

بنود عامة

اﳌستوردة واﳌوضوعة ﰲ السوق .ويجب عليها إخضاع كل

اﳌادة اﻷوﱃ  :يـحـ ـّدد هـ ـذا الدف ـتـ ـر الشـ ـروط التقنيـة اﳋاص ـة
باستي ـراد اﳌ ـواد الصيدﻻني ـة واﳌستلزم ـات الطبـية اﳌوجهة
للطـ ـب البشـ ـري اﳌنص ـوص عليهـ ـ ـا ﰲ اﳌ ـ ـواد  207و 208و209
و 210و 212و 213من القانون رقم  11-18اﳌؤّرخ ﰲ  18شوال عام

 1439اﳌوافـ ـق  2يوليـ ـو سنـ ـة  2018واﳌتعلـ ـق بالصح ـة ،اﳌـ ـعّدل
واﳌتـ ـ ـ ـّمم ،وذلك مهم ـ ـ ـا يكـ ـ ـن الق ـ ـانـ ـ ـ ـون اﻷساسـ ـ ـي للم ـؤسس ـ ـ ـة

الصيدﻻنية لﻼستيراد.

حصة من اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات الطبية اﳌستوردة،
قبـ ـل تسويقهـ ـا ،للمـ ـراقب ـات الضروريـ ـة لـ ـدى الوكالـ ـة الوطنيـ ـة
للمواد الصيدﻻنية ﲢت مسؤولية الصيدﱄ اﳌدير التقني.
اﳌادة  : 6يجـ ـب عـ ـﲆ اﳌؤسسـ ـة الصيدﻻنيـ ـة لﻼستي ـ ـراد
اﳋضوع إﱃ إجراءات مراقبة اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات
الطبيـ ـ ـة اﳌستـ ـ ـوردة كمـ ـا هـ ـو منصـ ـوص عليه ـ ـا ﰲ التنظيـ ـ ـم
اﳌعمول به.
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يجـ ـ ـب عـ ـ ـﲆ اﳌؤسسـ ـ ـة الصيدﻻنيـ ـة لﻼست ـيـ ـراد أن ﲢتفـ ـ ـظ،

اﳌادة  : 10تبقى اﳌؤسسة الصيدﻻنية لﻼستيراد خاضعة

بالنسب ـ ـ ـة لكـ ـل حص ـ ـة مـ ـن اﳌ ـ ـواد الصيدﻻنيـ ـة واﳌستـ ـلزم ـ ـات

للمـ ـراقب ـ ـات أو التقيي ـ ـمـ ـ ـات أو التـ ـدقيقـ ـ ـ ـات لشـ ـ ـ ـ ـروط إنجـ ـ ـاز

الطبية اﳌستوردة ،بشهادات ﲢليل وﲢرير اﳊصص الصادرة

العمليات واﳋدمات اﶈّددة ﲟوجب دفتر الشروط التقنية
لﻼستيراد هذا ،والتي تقوم بها اﳌصالح اﳌؤهلة قانونا.

عـ ـن مختلـ ـف اﳌتدخل ـ ـﲔ ﰲ تصنيعهـ ـا وعرض ـهـ ـا ع ـﲆ الوكالة
الوطنية للمواد الصيدﻻنية.
ويجب عﲆ اﳌؤسسة الصيدﻻنية لﻼستيراد أن ﲢتفظ

اﳌادة  : 11تخص بنود دفتر الشروط التقنية لﻼستيراد
هذا ،اﻷدوية واﳌستلزمات الطبية.

بالنسبة لكل حصة من اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات

القسم اﻷول

الطبية اﳌستوردة ،بشهادة ﲢرير حصة تسّلمها الوكالة

اﻷدوية

الوطنية للمواد الصيدﻻنية.
تـ ـلـ ـتـ ـزم اﳌؤسسة الصيـ ـدﻻنـ ـي ـة ل ـﻼست ـي ـراد بأن ت ـق ـدم إﱃ
اﳌؤسسات الصيدﻻنية للتوزيع باﳉملة ،وعند اﻻقتضاء،
للمؤسسات العمومية أو ﳌرقي الدراسات العيادية ،شهادة
ﲢري ـر اﳊصة ل ـل ـم ـواد الصي ـدﻻن ـي ـة واﳌست ـل ـزمـات الـطـبـيـة

اﳌادة  : 12يجـ ـ ـب أن تكـ ـ ـون توضيبـ ـ ـات اﻷدوي ـ ـة مطابقـ ـ ـة
للمعايير اﶈددة ﰲ مقرر التسجيل.
اﳌادة  : 13يج ـ ـب أن يحم ـ ـل التوضيبـ ـان اﻷوﱄ والثان ـوي
للدواء ،وجوبا ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به ،البيانات اﻵتية

ال ـتي تسّل ـم ـه ـا ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـل ـم ـواد الصيـدﻻنـيـة ،قـبـل

بـالـلـغـة العربية وك ـل ل ـغ ـة أج ـن ـب ـي ـة مست ـع ـم ـل ـة ﰲ اﳉزائـر،

تسويقها.

بحروف واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو.

وﰲ حالـ ـ ـة إعـ ـادة بي ـع اﳌستل ـزمـ ـات الطبي ـة عـ ـﲆ حالته ـ ـا
مـ ـ ـبـ ـاش ـ ـرة ﳌ ـ ـؤس ـ ـس ـ ـات الـ ـص ـ ـحـ ـة ،ي ـ ـج ـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌـ ـؤسـ ـسـ ـ ـة
الصي ـدﻻن ـي ـة ل ـﻼست ـي ـراد ت ـق ـدﱘ شه ـادة ﲢري ـر اﳊصة ال ـتي
تسّل ـ ـم ـ ـه ـ ـا ال ـ ـوك ـ ـال ـ ـة ال ـ ـوط ـ ـن ـ ـي ـ ـة ل ـ ـلـ ـمـ ـواد الصيـ ـدﻻنـ ـيـ ـة لـ ـهـ ـذه
اﳌؤسسات.
اﳌادة  : 7يجـ ـ ـ ـب أن يكـ ـ ـ ـون لك ـ ـ ـ ـل اﳌ ـ ـ ـ ـواد الصي ـ ـ ـدﻻنيـ ـ ـة

بعنوان التوضيب اﻷوﱄ :
– اﻻسم التجاري،
– التسمية الدولية اﳌشتركة )عندما يكون عددها أقل من
 3ت.د.م(،
– الشكل الصيدﻻني واﳉرعة،

واﳌستلزمات الطبية اﳌستوردة ،صﻼحية تعادل أو تفوق

– طريقة )طرق( التناول،

ثلثي ) (3/2مدة صﻼحيتها عند تاريخ دخولها إﱃ التراب

– رقم اﳊصة،

الوطني.
اﳌادة  : 8يج ـ ـ ـ ـ ـب أن تخضـ ـ ـ ـ ـع اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـواد البي ـ ـ ـ ـو ع ـ ـ ـﻼجيـ ـ ـ ـة
واﳌست ـل ـزم ـات ال ـط ـب ـي ـة ذات اﳌصدر ال ـب ـي ـول ـوجي ق ـب ـل كـل
استيراد ،لتقييم اﻷمن الفيروسي من قبل سلطة الصحة
اﳌخـ ـتصة ل ـب ـل ـد اﳌنشأ اﳌع ـت ـرف ب ـه ـا ق ـان ـون ـا م ـن ال ـوك ـال ـة
الوطنية للمواد الصيدﻻنية.
ﲢـ ـّدد قائمـ ـة اﳌـ ـواد البيوعﻼجيـ ـة واﳌستلزمـ ـات الطبي ـ ـة
ذات اﻷصل ال ـ ـب ـ ـي ـ ـول ـ ـوجي ال ـ ـتي ت ـ ـن ـ ـط ـ ـب ـ ـق ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا اﻷحـ ـكـ ـام
اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة أعﻼه ،من طرف الوكالة الوطنية
للمواد الصيدﻻنية.
اﳌادة  : 9يجـ ـ ـب أن يظه ـ ـ ـ ـر سع ـ ـ ـ ـر البي ـ ـع للجمهـ ـ ـور عـ ـ ـﲆ
الـ ـ ـلصيـ ـ ـقـ ـ ـة اﳌوضوعـ ـ ـة مـ ـ ـن طـ ـ ـرف اﳌؤسسة الصيـ ـ ـدﻻن ـ ـي ـ ـة
لﻼستيراد عﲆ توضيب كل اﻷدوية اﳌوجهة للتسويق ﰲ
الصيدليات.
ويجب أن تكون كيفيات وضع اللصيقة عﲆ توضيب
اﻷدويـ ـ ـة والشكـ ـل والبيان ـات اﻹلزامي ـ ـة الت ـ ـي ﲢت ـ ـوي عليه ـ ـا،
متطابقة مع التنظيم اﳌعمول به.

– تاريخ انتهاء الصﻼحية )اﳊروف الثﻼثة اﻷوﱃ أو عددان
للشهر /السنة(،
– اسم و /أو أسماء حائز و /أو مستغل مقّرر التسجيل.
بعنوان التوضيب الثانوي :
– اﻻسم التجاري،
– التسمية الدولية اﳌشتركة،
– الشكل الصيدﻻني واﳉرعة واﶈتوى،
– الصيغة اﳌائوية،
– قائمة السواغات ذات التأثير اﳌعروف،
– كيفية وطريقة )طرق( التناول،
– دواعي اﻻستـ ـعـ ـمـ ـال )لﻸدويـ ـة غـ ـيـ ـر اﳌسجـ ـل ـة ﰲ ق ـوائ ـم
اﳌواد السامة(،
– ﲢذير)ات( خاص)ة(،
– ﲢذير من أن الدواء يجب أن يبقى بعيدا عن أنظار
ومتناول اﻷطفال،
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– ﲢذير)ات( خاص)ة( أخرى ،عند الضرورة،
– شروط التخزين وشروط ومدة التخزين اﳋاصة ،عند
اﻻقتضاء )بعد الفتح  /بعد التخفيف  /بعد إعادة التكوين(،
– شروط التسليم بالنسبة لﻸدوية اﳌسجلة ﰲ قوائم
مة،
اﳌواد السا ّ
– اﻻحتياطات اﳋاصة للتخلص من اﻷدوية غير اﳌستعملة
أو نفايات ناﲡة عن هذه اﻷدوية ،عند اﻻقتضاء،
– اسم وعنوان حائز و /أو مستغل مقرر التسجيل،
– اسم )أسماء( وعنوان )عناوين( اﳌصﱢنع  :موقع اﻹنتاج،
موقع ﲢرير اﳊصص ،عند اﻻقتضاء،
– رقم مقرر التسجيل،
– رقم اﳊصة،
– تاري ـ ـخ التص ـنيـ ـ ـع )اﳊـ ـ ـروف الثـ ـﻼثـ ـ ـة اﻷوﱃ أو عـ ـ ـددان
للشهر /السنة(،
– تاري ـ ـخ انتـ ـهاء الصﻼحـ ـية )اﳊـ ـروف الثﻼثـ ـ ـة اﻷوﱃ أو
عددان للشهر  /السنة(،
– اﳌعرف الوحيد  -الترميز العمودي،
– اﳌعلومات بطريقة البراي ،عند اﻻقتضاء،
– الرسم التخطيطي التنبيهي عﲆ التوضيب الثانوي،
أو ﰲ حالة عدم وجود توضيب ثانوي ،عﲆ التوضيب اﻷوﱄ،
– العﻼمات التعريفية التنظيمية لﻸدوية اﳌسجلة عﲆ
قوائم اﳌواد السامة اﳌختلفة.
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– اﻻحتياطات اﳋاصة الواجب اتخاذها من اﻷشخاص
الذين يتعاملون مع الدواء اﳌناعي والذين يعطونه للمرضى
واﻻحتياطات الواجب اتخاذها احتماﻻ من طرف اﳌريض
بالنسبة لﻸدوية اﳌناعية،
– التفاعﻼت مع اﻷدوية اﻷخرى واﻷشكال اﻷخرى للتفاعﻼت،
– اﳋصوبة واﳊمل والرضاعة،
– التأثيـ ـ ـرات ع ـ ـﲆ ق ـ ـ ـدرة سياقـ ـ ـة السي ـ ـارات واستعم ـ ـال
اﻵﻻت،
– اﻵثار غير اﳌرغوب فيها،
– اﳉرعة الزائدة ) اﻷعراض ،إجراءات الطوارئ ،اﳌضاد
السّمي(،
– عدم التوافق،
– مدة اﳊفظ ،وعند الضرورة ،بعد إعادة تكوين الدواء أو
عند فتح التوضيب اﻷوﱄ ﻷول مرة،
– اﻻحتياطات اﳋاصة للحفظ،
– طبيعة ومحتوى التوضيب الثانوي،
– اﻻحتياطات اﳋاصة للتخلص من اﻷدوية اﳌستعملة أو
النفايات الناﲡة عنها والتعامل معها ،عند اﻻقتضاء،
مة
– شروط تسليم اﻷدوية اﳌسجلة ﰲ قوائم اﳌواد السا ّ
طبقا للتنظيم اﳌعمول به،
– اسم وعنوان حائز و /أو مستغل مقّرر التسجيل،

اﳌادة  : 14يجب أن يرفق توضيب كل دواء ببيان استعمال

– اسـ ـ ـم وعن ـ ـوان مختل ـ ـف اﳌتدخل ـ ـﲔ ﰲ تصنيـ ـع اﳌنتـ ـج

ي لغ ـة أجنبيـة أخ ـرى
سه ـل الق ـراءة يحـّرر باللغ ـة العربيـة وأ ّ
مستعملة ﰲ اﳉزائر ،ويتضمن وجوبا اﳌعلومات اﻵتية طبقا

النهائـ ـ ـي ،وموق ـ ـع إنت ـ ـاج اﳌنتج ـ ـات الوسيط ـ ـ ـة والسائبـ ـ ـ ـ ـة
والتـ ـ ـوضـ ـ ـ ـيب )اﻷوﱄ والثان ـ ـ ـوي( وﲢ ـري ـ ـ ـر اﳊ ـ ـ ـ ـصص ،عنـ ـ ـ ـد

للتنظيم اﳌعمول به :

اﻻقتضاء،

– اﻻسم التجاري،
– التسمية الدولية اﳌشتركة،

– رقم مقّرر التسجيل،
– تاريخ ﲢيﲔ نص اﳌذكرة.

– اﳉرعة والشكل الصيدﻻني واﶈتوى،
القسم الثاني

– التركيب النوعي والكمي،

اﻷدوية اﳌخدرة واﳌؤثرات العقلية

– قائمة السواغات ذات التأثير اﳌعروف،
– البيانات العﻼجية،
– معيار اﳉرعة وكيفية وطريقة التناول للبالغﲔ ،وعند
اﻻقتضاء ،لﻸطفال والرضع وحديثي الوﻻدة،

اﳌادة  : 15يخضع استيراد اﻷدوية اﳌخدرة واﳌؤثرات
العقليـ ـ ـة لﻸحكـ ـ ـ ـام التشريعيـ ـ ـة والتنظيميـ ـ ـة اﳌعمـ ـ ـول بهـ ـ ـ ـا
ولبنود دفتر الشروط التقنية لﻼستيراد هذا ،ﻻ سيما فيما
يخص التقديرات وتراخيص اﻻستيراد واﳊيازة والتخزين

– مضادات اﻻستطباب،

والنقـ ـ ـل والتوزيـ ـ ـ ـع إﱃ اﳌؤسسـ ـ ـات الصيدﻻنيـ ـ ـة للتوزي ـ ـ ـع

– احتياطات اﻻستعمال والتحذيرات اﳋاصة،

باﳉملة.
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يجب ﲢرير وامضاء التصريحات اﳌنصوص عليها ﰲ
التنظيم اﳌعمول به ،من قبل الصيدﱄ اﳌدير التقني.
القسم الثالث
اﳌستلزمات الطبية
اﳌادة  : 16دون اﳌساس بأحكام اﳌادة  44من اﳌرسوم
التنفيـ ـذي رق ـم  324-20اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  6ربيـع الثان ـي عـ ـام 1442
اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2020واﳌتعلق بكيفيات اﳌصادقة
عﲆ اﳌستلزمات الطبية ،ينبغي أن تكون اﳌستلزمات الطبية
وجوبا :
– موض ـ ـ ـوع مقـ ـ ـّرر مصادق ـ ـة طبقـ ـ ـا للتشري ـ ـع والتنظيـ ـ ـ ـم
اﳌعمول بهما،
– حاصلة عﲆ شهادة أو مصادقة ﰲ بلد اﳌنشأ عند تاريخ

– شروط ومدة حفظ وتخزين اﳌستلزم الطبي،
– تاريـ ـ ـخ اﻹنت ـ ـاج وانتهـ ـ ـ ـاء الصـ ـﻼحيـ ـ ـ ـة أو تاري ـ ـ ـخ انته ـ ـ ـاء
اﻻستعمال،
– رقم اﳊصة أو رقم التسلسل ،عند اﻻقتضاء،
– الـ ـبـ ـيـ ـانـ ـات اﳋاصة ،ﻻسي ـم ـا ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـمست ـل ـزم ـات
الطبية اﳌعقمة )غير القابلة ﻹعادة اﻻستعمال(،
– التسمية أو اسم وعنوان اﳌؤسسة الصيدﻻنية اﳊائزة
و /أو اﳌستغلة ﳌقرر اﳌصادقة،
– التسميـ ـ ـة أو اسـ ـم اﳌنتـ ـج أو اﳌنتجـ ـﲔ وعنـ ـوان اﳌوق ـع
و /أو مواقع تصنيع اﳌستلزم الطبي،
– الهيئة أو الهيئات اﳌصادقة أو الهيئات اﳌماثلة،
– نوع الشهادة  /الوسم ﰲ بلد اﳌنشأ.

استيراد اﳌستلزمات الطبية التي ليس لها مقرر مصادقة
ﰲ اﳉزائ ـ ـ ـر ،والتـ ـ ـي يستمـ ـ ـر استيـ ـراده ـ ـ ـا طبقـ ـ ـا لﻸحكـ ـ ـ ـام
التنظيمية اﳌذكورة ﰲ الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه،
– خاضعـ ـ ـ ـة ﻹجـ ـ ـ ـراءات اﳌ ـ ـراقبـ ـ ـة م ـ ـ ـن قب ـ ـ ـل اﳌؤسس ـ ـ ـ ـ ـة
الصيدﻻنية لﻼستيراد اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  5و6
أعﻼه.
اﳌادة  : 17يت ـ ـم منح استيـ ـراد اﳌستلزم ـات الطبيـ ـة ع ـﲆ
أساس اﻻحتياجات الوطنية ،وعند اﻻقتضاء ،تكملة لﻺنتاج
الوطني.
اﳌادة  : 18يجـ ـ ـب أن يكـ ـ ـون التوضيـ ـ ـب اﻷوﱄ والثان ـ ـوي
للمستلزم ـ ـات الطبيـ ـة مطابق ـ ـا للمقاييـ ـس الدولي ـ ـة اﳌعمول
بهـ ـا ،وأن يحمـ ـل البيان ـ ـات اﻵتي ـ ـة حسـ ـب فئـ ـة اﳌستلزمات
الطبية باللغة العربية وأي لغة أجنبية أخرى مستعملة ﰲ
اﳉزائر :
– اﻻسم التجاري للمستلزم الطبي،
– تعيﲔ اﳌستلزم الطبي،
– التركيبة النوعية والكمية ،عند اﻻقتضاء،
– رقم مقرر اﳌصادقة ،دون اﳌساس باﻷحكام اﳌنصوص
عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به،
– كيفية استعمال اﳌنتوج ،عند اﻻقتضاء،
– اﳋصائص التقنية،
– طريقة التعقيم ،عند اﻻقتضاء،
– التحذيرات أو اﻻحتياطات اﳌطلوبة،

الفصل الثاني
التزامات اﳌؤسسة الصيدﻻنية لﻼستيراد
اﳌادة  : 19تلتـ ـ ـ ـزم اﳌ ـ ـؤسس ـ ـ ـة الصيدﻻني ـ ـ ـة لﻼستي ـ ـ ـ ـ ـراد
ﲟا يأتي :
– اح ـتـرام وال ـع ـم ـل عﲆ اح ـت ـرام الشروط اﳋاصة ب ـال ـن ـق ـل
وال ـ ـت ـ ـخ ـ ـزي ـ ـن اﳌط ـ ـل ـ ـوب ـ ـة ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـواد الصي ـ ـدﻻن ـ ـيـ ـة
واﳌستلزمات الطبية التي تتطلب احترام سلسلة التبريد
أو الفترات الفاصلة لدرجة حرارة اﳊفظ،
– احترام التنظيم اﳌعمول به ﰲ مجال نقل وتخزين
اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات الطبية القابلة لﻼشتعال
واﳋطيرة،
– وضع م ـ ـنـ ـطـ ـقـ ـة حـ ـجـ ـر بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـواد الصيـ ـدﻻنـ ـيـ ـة
واﳌستلزمات الطبية اﳌوجودة قيد اﳌراقبة والتحرير،
– تـ ـخصيص مـ ـكـ ـان مـ ـعـ ـّي ـن ل ـت ـخ ـزي ـن اﳌواد الصي ـدﻻن ـي ـة
ﰎ است ـﻼمه ـ ـا واﳌصـ ـّرح بعـ ـ ـدم
واﳌستل ـ ـزمـ ـات الطبي ـ ـة التي ّ

مطابقتها،

– يـ ـمـ ـكـ ـن استـ ـبـ ـدال اﳌنـ ـاطـ ـق اﳌنـ ـفصلـ ـة بأي نـ ـظ ـام آخ ـر
مصادق عليه يضمن نفس مستوى اﻷمان ،مثل نظام اﻹعﻼم
اﻵﱄ وفًقا ﳌمارسات التخزين والتوزيع اﳊسنة،
– إعادة إرسال اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات الطبية
اﳌصرح بعدم مطابقتها ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به ،إﱃ
خارج التراب الوطني أو إتﻼفها عﲆ نفقة حائز أو مستغل
مقّرر التسجيل أو اﳌصادقة.
غير أنه يتعّين عﲆ اﳌؤسسة الصيدﻻنية لﻼستيراد أن
تـ ـدرج بـ ـنـ ـودا تـ ـع ـاق ـدي ـة م ـع اﳌصن ـع ت ـنص عﲆ است ـب ـدال أو
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ت ـع ـويض م ـب ـال ـغ ك ـم ـيـات اﳌواد الصيـدﻻنـيـة واﳌستلزمات

اﳌادة  : 22يجب أن تقدم اﳌعلومات اﻷسبوعية اﳌتعلقة

الطبية اﳌصرح بعدم مطابقتها عندما تعود اﻷسباب إﱃ

ب ـ ـاﳌواد الصي ـ ـدﻻن ـ ـي ـ ـة أو اﳌع ـ ـل ـ ـومـ ـات الشهـ ـريـ ـة اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة

اﳌصّنع،

بـ ـاﳌستـ ـلـ ـزم ـات ال ـط ـب ـي ـة م ـن ط ـرف اﳌؤسسة الصي ـدﻻن ـي ـة

– إدراج بنود خاصة ﰲ التزام التضامن منتج /مورد -
مؤسـ ـ ـسة صيدﻻني ـ ـة لﻼستـ ـ ـيراد ،ﻻست ـ ـبدال كمي ـ ـة اﳌـ ـ ـواد
منتهية الصﻼحية أو منح أصول ﲡارية مساوية لقيمتها،
عند اﻻقتضاء.

لﻼستيراد إﱃ اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكّلفة بالصناعة
الصي ـ ـدﻻنـ ـيـ ـة وفـ ـقـ ـا لـ ـنـ ـمـ ـوذجي الـ ـتصريـ ـحﲔ اﶈّدديـ ـن ﰲ
اﳌلحقﲔ  2و 3اﳌرفقﲔ بدفتر الشروط التقنية لﻼستيراد،
ﰲ نسخة ورقية تودع عﲆ مستوى اﳌصالح اﳌختصة
ل ـل ـوزارة اﳌك ـّل ـف ـ ـ ـة ب ـالصن ـاعـ ـة الصي ـدﻻنـي ـة وك ـ ـذا ب ـط ـريـقـ ـة

اﳌادة  : 20تلتـ ـ ـزم اﳌـ ـ ـؤسسـ ـ ـة الص ـ ـ ـيدﻻني ـ ـ ـة لﻼستي ـ ـ ـراد

منة عن بعد ،وفقا لﻺجراءات اﶈّددة من
إلكتروني ـ ـ ـة مؤ ّ
طرف الوزارة اﳌكّلفة بالصناعة الصيدﻻنية.

– إنج ـ ـ ـاز وارداتهـ ـ ـ ـا التقديـ ـ ـريـ ـ ـة مـ ـ ـن اﳌـ ـ ـواد الصـ ـيدﻻني ـ ـ ـة

اﳌادة  : 23يجـ ـب أن تكـ ـون عمليـ ـات اﻻستي ـ ـراد اﻹضافيـة

ﲟا يأتي :

واﳌستلزمات الطبية وفقا لدفتر الشروط التقنية لﻼستيراد
هذا،
– إرس ـ ـ ـال برنامج ـ ـها التقديـ ـ ـري للتوريـ ـ ـد إﱃ اﳌصال ـ ـح
اﳌختصـ ـ ـة لل ـ ـ ـوزارة اﳌكلفـ ـ ـة بالصناعـ ـ ـة الصيدﻻنيـ ـ ـة ،بعـ ـ ـ ـد
تسليم البرامج التقديرية السنوية لﻼستيراد،
– تنفيذ الواردات وفقا للبرامج التقديرية لﻼستيراد اﳌسّلمة
والبرنامج التقديري للتوريد اﳌرسل ،مع إعﻼم الوزارة اﳌكّلفة
بالصناعة الصيدﻻنية بأي تغيير،
– إع ـ ـ ـﻼم الـ ـ ـوزارة اﳌكّلفـ ـ ـة بالصناع ـ ـة الصيدﻻنيـ ـ ـة ،ك ـ ـ ـ ـل
أسبوع ،بحالة اﳌخزونات اﳌتوفرة.
اﳌادة  : 21تخضع الواردات التقديرية السنوية لتأشيرة
تقنية تسّلمها سنويا اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكلفة
بالصناعة الصيدﻻنية.
تأخذ التأشيرة التقنية اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة أعﻼه

موضوع ملحق بالبرنامج التقديري لﻼستيراد ضمن نفس
اﻷشكال والشروط.
ﲤنح اﳌﻼحق اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر الشروط التقنية
لﻼستي ـ ـراد ه ـ ـ ـذا ،عن ـدمـ ـا تك ـ ـون وفـ ـ ـ ـرة اﳌـ ـ ـواد الصيـدﻻنيـ ـ ـة
واﳌست ـل ـزم ـات ال ـط ـبـيـة اﻷساسيـة أو ذات الـقـيـمـة الـعـﻼجـيـة
العالية غير كافية لتغطية اﻻحتياجات الوطنية.
اﳌادة  : 24ﰲ حال ـ ـة ح ـ ـدوث ك ـ ـارث ـ ـة أو وبـ ـ ـاء أو جائح ـ ـ ـة،
وبصف ـة ع ـام ـة ع ـن ـد كـل حـالـة استـثـنـائـيـة ،تـلـتـزم اﳌؤسسة
الصيدﻻنية لﻼستيراد بالقيام بطلب من الوزارة اﳌكّلفة
بالصناعة الصيدﻻنية ،بتعبئة كل الوسائل التي ﲢوزها
ﻹنج ـ ـاز عملي ـ ـات اﻻستيـ ـ ـراد التق ـديـ ـري ـ ـ ـة وذلك ﰲ مصلح ـ ـ ـة
الصحة العمومية.
اﳌادة  : 25دون اﳌساس بالتزامات حائز و /أو مستغل
مقّرر التسجيل أو اﳌصادقة ،تلتزم اﳌؤسسة الصيدﻻنية
لﻼستيراد بإع ـﻼم ال ـوزارة اﳌك ـّل ـف ـة ب ـالصن ـاعـة الصيـدﻻنـيـة
فورا عند تغيير أو تعليق أو إرجاع أو سحب ترخيص

ﰲ اﳊسبان ،اﳌعطيات اﳌتعلقة بتحديد كمية اﻻحتياجات

الوضع ﰲ السوق ﳌنتوج صيدﻻني أو مستلزم طبي ﰲ بلد

الوطنيـ ـ ـة واﳌتوف ـ ـر م ـ ـن اﳌ ـ ـواد الصيدﻻني ـ ـة واﳌستلزم ـ ـات

اﳌنشأ و/أو ﰲ بلدان أخرى.

الطبيـ ـ ـة اﻷساسيـ ـ ـة واﳌـ ـ ـواد ذات القيمـ ـ ـة العﻼجيـ ـ ـة العاليـ ـ ـ ـة
وﲤنح ،عند اﻻقتضاء ،تكملة لﻺنتاج الوطني.

وتلتـ ـزم باتخ ـاذ ،عنـ ـد اﻻقتضـ ـاء ،باﻻتفـ ـاق م ـ ـع حائـ ـ ـ ـز و /أو

يمكـ ـن من ـح برامـ ـج تقديريـ ـة متع ـ ـددة السنـوات لﻼستيراد

مستغل مقّرر التسجيل أو اﳌصادقة طبقا للتنظيم اﳌعمول
بـ ـ ـه ،ك ـ ـل التدابيـ ـر اﳌفي ـ ـدة والضـ ـروري ـ ـة ﰲ فائـ ـ ـدة الصحـ ـ ـة

مشروطـ ـة لبعـ ـض اﳌـ ـواد الصيدﻻني ـة واﳌستلزمات الطبية

الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة ،ﻻ سيـ ـمـ ـا السحب اﶈتـ ـمـ ـل ل ـل ـم ـواد الصي ـدﻻن ـي ـة

اﻷساسية واﳋاصة التي تعرف نقصا عﲆ اﳌستوى الدوﱄ

واﳌستلزمات الطبية من السوق.

وذلك إﱃ غاية نهاية صﻼحية مقّرر التسجيل أو اﳌصادقة،

اﳌادة  : 26عندما يتقرر السحب اﳌؤقت أو السحب النهائي

بغ ـ ـ ـ ـرض ضم ـ ـان وفـ ـرة واﳊصـ ـول اﳌستمر ع ـﲆ هـ ـذه اﳌـ ـواد

ﳌنتوج صيدﻻني أو مستلزم طبي ﰲ التراب الوطني من قبل

وتغطي ـة احتياجات اﳌواطنﲔ ذات اﻷولوية.

السلطات اﳌختصة ،تلتزم اﳌؤسسة الصيدﻻنية ﻻستيراد هذا

غير أنه يمكن اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكّلفة بالصناعة
الصيدﻻنية القيام ﲟراجعة البرامج التقديرية متعددة السنوات
لﻼستيراد عند نهاية كل سنة مالية ،مع أخذ تطور اﳌعطيات
التـ ـي أدت إﱃ منحهـ ـ ـ ـا ﰲ اﳊسب ـ ـان ،ﻻ سيمـ ـ ـا تـ ـلك اﳌتعلقـ ـ ـة
باﻹنتاج الوطني.

اﳌنتوج ،عﲆ الفور وبدون تأخير ،بتنفيذ اﻹجراءات اﳌرتبطة
بهـ ـا باﻻتصـ ـال م ـ ـع حائـ ـ ـ ـز و/أو مستغـ ـل مق ـ ـّرر التسجي ـ ـ ـل أو
اﳌصادقة.
وعندما يتم تنفيذ إجراء سحب استعجاﱄ من طرف
السلطات اﳌختصة ﻷي منتوج كان موجودا عﲆ التراب
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الوطـ ـ ـنـ ـ ـي ،يتـ ـ ـعّين ع ـ ـ ـﲆ اﳌ ـ ـؤس ـ ـس ـ ـة الصيدﻻنية لﻼس ـتيراد

– عـ ـدم احتـ ـرام اﳌؤسس ـ ـة الصيدﻻنيـ ـة لﻼستيـ ـراد بندا أو

باﻻتصـ ـ ـال م ـ ـع اﳌؤسس ـ ـة الصيدﻻنيـ ـة للتوزي ـ ـع باﳉمل ـ ـ ـة

أكـ ـثـ ـر مـ ـن بـ ـنـ ـود دفـ ـتـ ـر الشروط الـ ـتـ ـق ـن ـي ـة ل ـﻼست ـي ـراد ه ـذا،

والصيدليات ،تنفيذ التدابير اﳌقررة.

اﳌتعلق ـ ـ ـ ـة باﳌ ـ ـ ـواد الصي ـ ـدﻻنيـ ـة واﳌستلـ ـ ـزم ـ ـ ـات الطبيـ ـ ـ ـة

الفصل الثالث
بنود خاصة
اﳌادة  : 27يتعّين عﲆ اﳌؤسسة الصيدﻻنية لﻼستيراد
احترام مطابقة اﳌقاييس الدولية للكواشف واﳌواد الكيميائية
التي يجب ﲢديدها بوضوح باﻻسم الكيميائي للمنتوج ،وأن

وجودتها،
– عـ ـ ـدم تـ ـوف ـ ـر اﳌـ ـ ـواد الصي ـ ـدﻻني ـ ـة واﳌستـ ـلـ ـزمـ ـات الطبيـ ـ ـة،
ﻻ سيما اﳌواد اﻷساسية التي ترجع إﱃ اﳌؤسسة الصيدﻻنية
لﻼستيراد بعد تسليم التأشيرة التقنية لﻼستيراد الواردة ﰲ
اﳌادة  21أعﻼه ،بدون إعﻼم مسبق للمصالح اﳌختصة للوزارة
اﳌكلّفة بالصناعة الصيدﻻنية ،مصحوبة باﳌبّررات اﳌثبتة
قانونا،

ﲢمل البيانات اﻹجبارية والرموز واﳌخططات التصويرية

– ع ـ ـدم احتـ ـرام اﳌؤسس ـ ـ ـة الصيدﻻني ـ ـة لﻼستي ـ ـ ـراد آجـ ـ ـال

اﳌتعلقـ ـة بسﻼم ـة اﻻستعم ـال والتداب ـيـ ـر الواج ـب اتخاذهـ ـا عند

التوريد الواردة ﰲ برنامجها التقديري للتوريد ،من دون

وقوع حادث أو تسمم نتيجة استعمال هذه اﳌواد ،وكذا رموز

تبريـ ـر للتغيي ـ ـرات اﶈتملـ ـة اﳌص ـرح بها لوزارة الصناعة

التعريـ ـف وأبعـ ـ ـ ـاد اللصيقـ ـات وألـ ـوان البيانـ ـات التـ ـي ﲢملهـ ـ ـا

الصيدﻻنية قبل اﻵجال اﳌقّررة،

اﻷغلفة أو اللصيقات.
اﳌادة  : 28ﻷسباب تتعلق بالوفرة واﳊصول عﲆ اﳌواد
الصيدﻻنية واﳌستلزمات الطبية اﻷساسية التي يجب أن
تلبي اﻻحتياجات ذات اﻷولوية للسكان ،وخﻼفا واستثناء
عﲆ ذلك تلتزم اﳌؤسسة الصيدﻻنية لﻼستيراد بطلب من
ال ـوزي ـر اﳌك ـّل ـف بـالصنـاعـة الصيـدﻻنـيـة بـالـقـيـام بـاستـيـراد
اﳌواد اﳌطلوبة.

– كـ ـل تصـ ـريـ ـح كـ ـاذب م ـن طـ ـرف اﳌؤسسـ ـة الصيدﻻنيـ ـة
لﻼستيراد يتعلق بالتزاماتها الواردة ﰲ دفتر الشروط التقنية
لﻼستيـ ـراد هـ ـ ـذا ،ويخـ ـ ـ ـص اﳌ ـ ـواد الصيـ ـ ـدﻻنيـ ـة واﳌستلـزم ـ ـات
الطبية.
اﳌادة  : 32يطبق دفتر الشروط التقنية اﳋاصة باﻻستيراد
هذا ،ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
حّرر باﳉزائر ﰲ..................

ويتعلق تنفيذ أحكام الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه ،خصوصا باﻷحكام

قرئ وصودق عليه

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد  7و 13و 14و 18من دفتر الشروط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقنية لﻼستيراد هذا.

اﳌلحق اﻷّول

اﳌادة  : 29تبق ـ ـى اﳌؤسس ـ ـة الصيدﻻنيـة لﻼستيراد التي
تضم ـ ـن استيـ ـ ـ ـراد اﳌـ ـ ـ ـواد اﻷول ـ ـي ـ ـة و /أو مـ ـ ـ ـ ـواد الت ـ ـوضي ـ ـ ـ ـب
للتصني ـ ـع و /أو تصدي ـ ـر اﳌـ ـواد الصيدﻻنيـ ـة واﳌستلزمـ ـ ـات
الطبية ،خاضعة لﻸحكام التنظيمية اﳌعمول بها.
اﳌادة  : 30ﻻ ينطبـ ـق دفتـ ـر الش ـ ـروط التقنيـ ـة لﻼستيـراد
هـ ـذا ،عـ ـﲆ التجهيـ ـزات الطبي ـة والبرمجي ـات الت ـي تدخ ـ ـل ﰲ
سير اﳌستلزمات الطبية ،والتي تخضع لﻸحكام اﳋاصة
اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

قائمة الوثائق واﳌستندات
اﳌكونة للملف اﳌطلوب
يجب أن يتضمن اﳌلف اﳌطلوب ما يأتي :
– اعتمادات اﳌؤسسة الصيدﻻنية لﻼستيراد و/أو التصنيع
حسب الشروط الواردة ﰲ دفتر الشروط التقنية لﻼستيراد،
– نسخة مطابقة من السجل التجاري،
– تصريح باكتتاب دفتر الشروط التقنية لﻼستيراد من

اﳌادة  : 31دون اﳌساس بالعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ

طـ ـرف اﳌؤسسة الصيـ ـدﻻنـ ـيـ ـة وفـ ـق نـ ـم ـوذج ت ـع ـّده اﳌصال ـح
اﳌختصة للوزارة اﳌكّلفة بالصناعة الصيدﻻنية،

التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،يترتب عﲆ كل تقصير

– قائمـ ـة كمي ـات اﳌـ ـواد الت ـي سيتـ ـم استيراده ـا وبرنامج

مـ ـن قبـ ـل اﳌـ ـؤسس ـ ـة الصيدﻻنيـ ـة لﻼستيـ ـ ـراد ﰲ التزاماتهـ ـ ـ ـا

التوريـ ـ ـد حسـ ـ ـب النم ـ ـاذج الت ـ ـي تعده ـ ـا اﳌصالـ ـ ـح اﳌختص ـ ـ ـة
للوزارة اﳌكّلفة بالصناعة الصيدﻻنية،

الواردة ﰲ دفتر الشروط التقنية لﻼستيراد هذا ،ما عدا حالة
القوة القاهرة اﳌثبتة قانونا ،فسخ دفتر الشروط التقنية
لﻼستيراد ،ﻻ سيما ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
– عدم احترام اﳌؤسسة الصيدﻻنية لﻼستيراد اﻷحكام
التشريعية و/أو التنظيمية اﳌعمول بها،

– التـ ـ ـزام التضامـ ـ ـن منت ـ ـج  /م ـ ـ ـوّرد  -مؤسس ـ ـ ـة صيدﻻني ـ ـ ـة

لﻼستيـ ـ ـراد تطبيقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـ ـادة  19م ـ ـن دفتـ ـ ـر الشـ ـ ـ ـروط
التقنية لﻼستيراد،
– الرقم التعريفي اﳉبائي ).(NIF
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اﳌلحق الثاني
التصريح اﻷسبوعي عن اﳌواد الصيدﻻنية
التاريخ :

التسمية
اﳌشتركة
الدولية

الشكل
اﻻسم
التجاري

التوضيب

الصيدﻻني
وشكل
اﳉرعة

اﳌخبر /

بلد

نع/
اﳌص ّ

منشأ

اﳌوّرد

اﳌنتوج

تاريخ
اﻹنتاج

السعر عند

تاريخ

رقم

انتهاء
الصﻼحية

اﳊصة

الكمية

الشحن /
وحدة
)(FOB

السعر
العمومي
اﳉزائري /
وحدة

حالة
اﳌخزونات

)(PPA/U

اﳌلحق الثالث
التصريح الشهري باﳌستلزمات الطبية
التاريخ :

اﻻسم

الشركة أو

تعيﲔ

اﳌستلزم التجاري التوضيب

اﳌخبر

أو النوع

اﳌصنّع

الطبي

بلد منشأ
اﳌستلزم

تاريخ

الطبي ونوع التصنيع
الشهادة

تاريخ
انتهاء
الصﻼحية

رقم

السعر عند

السعر

اﳊصة أو

الشحن /

بالدينار

حالة

وحدة

اﳉزائري /

اﳌخزونات

)(FOB

وحدة

الرقم
التسلسﲇ

الكمية
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