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قـانـون عـضـويقـانـون عـضـوي رقم  رقم 12 -  - 03 مـؤر مـؤرّخ في خ في 18 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اIوافق اIوافق 12 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012  يحدد كـيفيـات توسيعيحدد كـيفيـات توسيع

حظوظ تمثيل اIرأة في اجملالس اIنتخبة.حظوظ تمثيل اIرأة في اجملالس اIنتخبة.
ـــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بــنـــاء عــلى الــدســـتــورq الســيـــمــا اIــواد 16 و29 و31
qو31 مكرر و119 و120 و123 و125 (الفقرة 2) و126 منه

- وyــقــتــضى اتــفــاقــيــة الــقــضــاء عـلـى جــمـيـع أشــكـال
الــتـــمــيــيــز ضـــد اIــرأة لــســنــة q1979 الــتي انــضـــمّت إلــيــهــا
اجلزائـرq بتـحفظy qـقتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 51-96
اIــؤرخ في 2 رمــضــان عــام 1416 اIــوافق 22 يـــنــايــر ســنــة

q1996

- وyـقــتــضى االتــفـاقــيــة بــشـأن احلــقــوق الــسـيــاســيـة
لــلـمــرأةq اIــعــتــمـدة في 20 ديـســمــبـر ســنـة q1952 اIـصـادق
عليهـا yقتضى اIرسوم الرئاسي رقم 04-126 اIؤرخ في

q2004 وافق 19 أبريل سنةI25 صفر عام 1425 ا

- وyقـتضى األمر رقم 97 - 09 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 واIتـضمن الـقانون

 qتعلق باألحزاب السياسيةIالعضوي ا

- وyـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بنظام االنتخاباتIوا

- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اIــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اIــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qعدلIا qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدIوا

- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتممIا qبالوالية

- وyقـتضى األمر رقم 97 - 08 اIؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اIوافق 6 مـارس سنة 1997 الذي يـحدد الدوائر
االنــتـخــابـيــة وعـدد اIــقـاعــد اIــطـلــوب شـغــلـهــا في انـتــخـاب

qعدلIا qانIالبر

- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

 qبالبلدية

qوبعد رأي مجلس الدولة -

qانIوبعد مصادقة البر -

qوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 31 مــكــرّر من
الـدسـتـورq يـحدد هـذا الـقـانـون الـعضـوي كـيـفـيـات تـوسيع

حظوظ تمثيل اIرأة في اجملالس اIنتخبة.

2 :  :  يــجب أالّ يــقل عـدد الــنــســاء في كل قــائــمـة اIـاداIـادّة ة 
تـــرشـــيـــحـــاتq حـــرّة أو مـــقـــدمـــة من حـــزب أو عـــدة أحـــزاب
ســيـاسـيـةq عـن الـنـسب احملــددة أدنـاهq بـحـسب عــدد اIـقـاعـد

اIتنافس عليها :

* انتخابات اجمللس الشعبي الوطني :* انتخابات اجمللس الشعبي الوطني :

- 20 % عـنـدمـا يـكـون عدد اIـقـاعـد يـسـاوي أربـعة (4)
qمقاعد

- 30 % عـنـدمــا يـكـون عـدد اIــقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق
qخمسة (5) مقاعد

- 35 % عـنـدمــا يـكـون عـدد اIــقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق
qأربعة عشر (14) مقعدا

- 40 % عـنـدمــا يـكـون عـدد اIــقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق
q(32) مقعدا Wوثالث Wاثن

- 50 % بـــالـــنـــســـبـــة Iـــقـــاعـــد اجلـــالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة في
اخلارج.

* انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية :* انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية :

- 30 % عــنــدمــا يــكــون عــدد اIــقــاعــد 35 و39 و43 و47
qمقعدا

- 35 % عندما يكون عدد اIقاعد 51  إلى 55 مقعدا.

* انتخابات اجملالس الشعبية البلدية :* انتخابات اجملالس الشعبية البلدية :

- 30 % في اجملـــالس الـــشـــعـــبــيـــة الـــبـــلــديـــة اIـــوجــودة
yـقـرات الدوائـر وبـالبـلـديات الـتي يـزيد عـدد سكـانـها عن

عشرين ألف (20.000) نسمة.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تــوزع اIـقـــاعـد بــW الــقــوائـم بــحـسب عـدد
األصـــوات الـــتـي حتـــصل عــــلـــيــــهـــا  كل قــــائـــمـــةq وتــــخـــصص
الــنــسب احملــددة فـي اIـادة 2 أعالهq وجــوبــا لــلــمــتــرشــحــات

حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : يـــــجب أن يـــــبـــــيّن الـــــتــــصـــــريح بـــــالــــتـــــرشح
اIــنـصــوص عــلــيه في الــقــانـون الــعــضــوي اIـتــعــلق بــنــظـام

االنتخاباتq جنس اIترشح.
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اIــاداIــادّة ة 5 :  : تـــرفض كل قـــائـــمـــة تــرشـــيـــحـــات مــخـــالـــفــة
ألحكام اIادة 2 من هذا القانون العضوي.

غيـر أنهq �نح أجل لـتطـابق قـوائم التـرشيـحات مع
أحـكــام اIـادة اIـذكــورة في الـفـقــرة أعالهq عـلى أالّ يــتـجـاوز

هذا األجل الشهر الذي يسبق تاريخ االقتراع.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـســتـخــلف اIـتــرشح أو اIـنــتـخب yــتـرشح
أومــــــــنــــــــتــــــــخـب مـن نــــــــفس اجلــــــــنـسq فـي جــــــــمــــــــيـع حـــــــاالت
االســتـــخالف اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في الـــقـــانــون الـــعـــضــوي
اIتعلق بنظام االنـتخابات والقانونW اIتعلقW بالبلدية

والوالية.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : �ــكـن األحــزاب الــســيــاســيــة أن تــســتــفــيـد
مسـاعدة ماليـة خـاصة من الدولةq بحسب عدد مرشحاته
اIنـتخبات في اجملـالس الشعـبية الـبلديـة والوالئية و في

البرIان.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 8 : :  يـنشـر هـذا الـقـانون الـعـضـوي في اجلـريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اIــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11 -  - 457  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 3 صــفــر عــام صــفــر عــام
1433 اIوافق  اIوافق 28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة q2011 يعدل ويتممq يعدل ويتمم

اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقـم اIـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقـم 94-293 اIـــــؤرخ في  اIـــــؤرخ في 19
ربـــيـع الـــثــــاني عـــــام ربـــيـع الـــثــــاني عـــــام 1415  اIـــوافق   اIـــوافق 25 ســبــــتــمـــبــر ســبــــتــمـــبــر
سـنــة سـنــة 1994 واIـتــضـمن إنـشـاء الـصــيـدلـيـة اIـركـزيـة واIـتــضـمن إنـشـاء الـصــيـدلـيـة اIـركـزيـة

للمستشفيات وتنظيمها وعملها.للمستشفيات وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

 qستشفياتIا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
-  وyــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 59 اIــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 q تممIعدل واIا q تضمن القانون التجاريIوا
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اIــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممIعدل واIا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- وyـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اIــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qال سيما الباب الثالث منه qاالقتصادية
- وyـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اIـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واIـتـعـلق yـجـلس

 qتممIعدل واIا qاحملاسبة

- وyـقــتـضـى الــقــانــون رقـم 04 - 20 اIــؤرخ في 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اIــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واIتعـلق بالوقـاية من اخملـاطر الكـبرى وتـسييـر الكوارث

qستدامةIفي إطار التنمية ا

- وyقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اIـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

 qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيI2010 وا

- وyــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 236
اIــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1431 اIــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واIــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةq اIــعـدل

qتممIوا

- وyــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 293
اIؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 اIوافق 25 سبتمبر
ســـنـــة 1994 واIـــتــــضــــمن إنــــشــــاء الـــصــــيــــدلــــيـــة اIــــركــــزيـــة

qللمستشفيات وتنظيمها وعملها

- وyــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 431
اIـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اIـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996 واIتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اIـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والـتـطـويـر  والـدواوين الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـتـجـاري

qستقلةIؤسسات العمومية غير اIوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــهــــدف هـــــذا اIــــرســــوم  إلـى تــــعـــــديل
وتـتـــمـيـم بـعض أحــكـام اIــرسـوم الـتــنـفــيـذي رقم 94 - 293
اIؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 اIوافق 25 سبتمبر

سنة 1994 واIذكور أعاله. 

اIــاداIــادّة ة 2 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 3 مـن اIــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 94 - 293 اIـؤرخ في 19 ربـيع الـثـانـي عام
1415 اIــوافق 25 ســبــتــمــبــر ســنـة 1994 والـــمــذكـور أعـاله

كما يأتي :

"اIـادة 3 : يــحــدد مـقــر الــصـيــدلــيـة اIــركــزيـة yــديــنـة
اجلزائر. 

�ــــكن إنـــــشــــاء مــــلــــحــــقــــات لــــلــــصــــيــــدلــــيــــة اIــــركــــزيــــة
للمستشفيات بقرار من الوزير اIكلف بالصحة ".

اIــاداIــادّة ة 3 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 4 مـن اIــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 94 -  - 293 اIـؤرخ في 19 ربـيع الـثـانـي عام
qــذكــور أعالهIــوافق 25 ســبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1994 واI1415 ا

كما يأتي :

"اIــادة 4 : تــتـــمــثل مــهـــام الــصــيــدلــيـــة اIــركــزيــةq في
إطار السياسة الوطنية للصحةq فيما يأتي :

-  تـــــمــــــوين اIـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــة
باIـنتـوجات الـصيـدالنيـة واIسـتلـزمات الـطبيـة في إطار
إجراء الشراء حلساب الغير لصالح هذه اIؤسسات. حتدد
قــــائــــمــــة هـــذه اIــــنــــتــــوجــــات yــــقــــرر من الــــوزيــــر اIــــكــــلف

qبالصحة
-  إعـــداد بـــرامـج الـــتـــمـــويـن وإجنـــازهـــا انــــطالقـــا من

 qاإلنتاج الوطني
- إعـداد بــرنـامج اسـتــيـراد اIـنـتــوجـات الـصــيـدالنـيـة
عــلى أسـاس احلــاجــيـات الــوطــنـيــة اIــعـبــر عـنــهــا من طـرف

qكلفة بالصحةIالوزارة ا
- تـــــســـــويـق اIــــنـــــتـــــوجـــــات الـــــصـــــيـــــدالنــــيـــــة لـــــصـــــالح

q ؤسسات العمومية واخلاصة للصحةIا
- تـسـويق اIـنـتـوجـات الـصـيـدالنـيـة لـدى اIـؤسـسـات
اIـــعـــتـــمــدة اIـــكـــلـــفـــة بـــتـــوزيع اIـــنـــتـــوجـــات الـــصـــيـــدالنـــيــة

qوالصيدليات
- القـيام بتنـفيذ أعـمال ضبط التـموين باIـنتوجات

qعمول بهماIالصيدالنية طبقا للتشريع والتنظيم ا
qال سيما األدوية اجلنيسة qإنتاج األدوية -
qنتوجات الصيدالنيةIالقيام بتوضيب ا -

- إنــــشـــاء نـــقــــاط لـــبـــيـع اIـــنـــتــــوجـــات الـــصــــيـــدالنـــيـــة
بـالـتـجـزئـة واIـوجـهـة لـضـمـان تـوفـر هـذه اIـنـتـوجـات عـبر

qالتراب الوطني
- تــقــد¬ مــسـاعــدة تــقــنــيــةq في إطــار الــشــراكـةq لــكل

qمتعامل ينشط في مجال الصناعة الصيدالنية
- إجناز تبعـات اخلدمة العمـومية احملددة في اIادة 4

مكرر أدناهq طبقا لدفتر األعباء اIلحق بهذا اIرسوم".

اIــاداIــادّة ة 4 :  : تــــتـــمـم أحــــكــــام اIــــرســـوم الـــــتـــنــفـــيــذي
رقم 94 - 293 اIــــــؤرخ في 19 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1415
اIـوافق 25 ســبــتـمــبــر ســنـة 1994 واIــذكــور أعالهy qـادة 4

مكرر حترر كما يأتي :

"اIادة 4 مكرر: تكلف الصـيدلية اIركزيةq في إطار
تبعات اخلدمة العموميةy qا يأتي :

- حـــيـــازة مـــخـــزون اســـتـــراتـــيــــجي من اIـــنـــتـــوجـــات
 qالصيدالنية

- حــيــازة مــخـزون تــنــظــيم الــنـجــدة من اIــنــتــوجـات
 qكلف بالصحةIالصيدالنية يضبطه الوزير ا

- تـموين اIؤسسات الـعموميـة للصحة بـاIنتوجات
الصـيـدالنيـة اIـوجهـة Iـعاجلـة األمـراض النـادرة واألمراض
الـــتـي تـــكـــون فـــيـــهـــا حـــيـــاة اإلنـــســـان مـــهـــددة. حتـــدد قـــوائم
األمــراض واIــنــتـوجــات الــصــيــدالنــيــة اIــعــنــيــة بـقــرار من

qكلف بالصحةIالوزير ا
- تـموين اIؤسسات الـعموميـة للصحة بـاIنتوجات
الــصـــيــدالنــيـــة الــتي تـــدخل في إطـــار الــبـــرامج الــوطـــنــيــة
لــلــوقــايـــة واخملــطــطــات الــوطــنــيــة لـــلــصــحــة.  حتــدد قــائــمــة
البـرامج الـوطنـيـة للـوقـاية واخملـطـطات الـوطـنيـة لـلصـحة
وكــذا اIـنــتــوجـات الــصــيـدالنــيـة اIــرتــبـطــة بـهــا بــقـرار من

الوزير اIكلف بالصحة".

اIـاداIـادّة ة 5 :  : تـتــمـم أحـكــام الـــمـرسـوم الــتـــنــفــيـذي رقم
94  - - 293 اIــؤرخ في 19 ربــيع الـــثــاني عــام 1415 اIــوافق

q1 ـادة 4 مـكـررy qــذكـورأعالهI25 ســبــتـمــبـر ســنـة 1994 وا

حترر كما يأتي :

"اIـادة 4 مـكـرر1 : حتــوز الـصــيـدلــيـة اIــركـزيــة  عـلى
حق حــصـــري في مــجـــال اســتــيــراد وتـــســويق اIـــنــتــوجــات
اIشتـقة من الـدم واIنـتوجات اخملـدرة ومنـتوجـات األشعة

الصيدالنية". 

اIاداIادّة ة 6 :  : تتمم  أحكام اIادة 7 من اIرسوم التنفيذي
رقم 94 - 293 اIــــــؤرخ في  19 ربــــــيـع الــــــثــــــانـي عـــــام 1415
qالـــمــوافـق 25  ســبـــتــمـــبــر ســـنــة 1994 والـــمــذكــور أعـاله

كـما يأتي :
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"اIــــــادة 7 : يـــــــضـم مـــــــجـــــــلـس  اإلدارة  الـــــــذي يـــــــرأسه
الوزير اIكلف بالصحة أو �ثله :

 qكلف بالصحةI(2) عن الوزير ا Wثل� -
q ثل  عن وزير الدفاع الوطني� -

- �ــثل  عن الـوزيــر اIـكـلـف بـالـداخــلـيـة واجلــمـاعـات
 qاحمللية

qاليةIكلف باI(2) عن الوزير ا Wثل� -
qكلف بالصناعةIثل عن الوزير ا� -

  qكلف بالضمان االجتماعيIثل عن الوزير ا� -
qكلف بالتجارةIثل  عن الوزير ا� -

- ثالثة (3)  �ثـلW عن الهـياكل الـصحيـة العمـومية
q(صيادلة مسيري الصيدليات االستشفائية)

qركزيةI(2) عن عمال الصيدلية ا  Wثل� -
...................(الباقي بدون تغيير)..................".

7 :  :  تـعدل وتـتـمم  أحكـام اIادة 10 من اIـرسوم اIاداIادّة ة 
التـنفـيذي رقم 94 - 293 اIؤرخ في  19 ربيع الـثـاني عام
qــذكــور أعالهIـوافـق 25 ســـبــتــمــبــر ســـنـة 1994 واI1415 ا

كما يأتي :

Wـادة 10 : يـتـداول مـجـلـس اإلدارة طـبـقـا لـلـقـوانـIا "
والتنظيمات اIعمول بهاq ال سيما فيما يأتي : 

- مـــشــاريع الـــتــنـــظــيم الـــداخــلي والـــنــظــام الـــداخــلي
q ركزيةIللصيدلية ا

- البـرامج السـنويـة لـنشـاطات الـصيـدليـة اIركـزية
qوميزانياتها

q مشاريع برامج االستثمارات -
- مـشـاريع  تـهـيـئـة الـصيـدلـيـة اIـركـزيـة الـضـرورية

qوجتهيزها وتوسيعها
- الـكشوف التـقديرية إليـرادات الصيدلـية اIركزية

qونفقاتها
- الوضعيات اIالـية للصيدلية اIركزية وتخصيص

qالفوائد
qاالقتراضات -

qأخذ حصص واتفاقات الشراكة  -
qقبول الهبات والوصايا ورفضها -

 qالصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات -

- االتـــفـــاقـــيـــة اجلـــمـــاعـــيـــة Iـــســـتـــخـــدمي الـــصـــيـــدلـــيــة
qركزيةIا

qمحافظ احلسابات Wتعي -
- الـتـقريـر عن  الـنـشـاط الـسـنوي الـذي يـعـده اIـدير

العام.   
�ــــكن مــــجـــــلس اإلدارة أن يــــتــــداول فـي كل اIــــســــائل
الــتي تـــهــدف إلى حتـــســW تــنــظـــيم الــصـــيــدلــيـــة اIــركــزيــة

وسيرها وتساعد على حتقيق أهدافها".

اIـاداIـادّة ة 8 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اIـادة 14 من اIـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 94-293 اIـؤرخ في  19 ربـيع الــثـاني عـام
1415 اIوافق 25 سـبـتمـبر سـنة 1994 واIذكـور أعالهq كـما

يأتي :

" اIــادة 14 : يـــســـاعـــد اIـــديـــر الـــعـــامq في أداء مـــهـــامه
مدير عام مساعد ومديرون .

يــعـــW اIــديــر الــعـــام اIــســاعــد واIـــديــرون بــقــرار من
الـــوزيــر اIــكــلف بــالــصــحــة بـــنــاء عــلى اقــتــراح من اIــديــر

العام ".

اIاداIادّة ة 9 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر األعباء الذي يحدد تبعات اخلدمة العموميةدفتر األعباء الذي يحدد تبعات اخلدمة العمومية
اIطبق على الصيدلية اIركزية  للمستشفياتاIطبق على الصيدلية اIركزية  للمستشفيات

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى :  يـهــدف دفـتـر األعــبـاء هــذا إلى حتـديـد
تبـعات اخلدمـة العـمومـية الـتي تقع عـلى عاتق الصـيدلـية

اIركزية وكيفيّات تنفيذها.

اIاداIادّة ة 2 :  : تلتـزم الصـيدليـة اIركـزية بضـمان تـبعات
اخلــدمـة الـعـمـومــيـة احملـددة في اIـادة 4 مـكــرر من اIـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 94 - 293 اIـؤرخ في 19 ربـيع الـثـانـي عام
1415 اIـوافق 25 ســبــتـمــبـر ســنـة 1994 واIــتـضــمن إنــشـاء

الصيدلية اIركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها.

اIــاداIــادّة ة 3 :  : تـــلـــتـــزم الـــصــيـــدلـــيـــة اIــركـــزيـــة بـــتــأســـيس
مخزون اسـتراتـيجي من اIنـتوجـات الصيـدالنيـة يضمن

ستة (6) أشهر من التغطية.
يـــوجه هـــذا اخملـــزون  لـــضـــمــان تـــوفـــيـــر اIـــنـــتـــوجــات

الصيدالنيةq ال سيما في احلاالت اآلتية :
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 qWمونIعجز ا -
qنتوجاتIعدم تطابق ا -

qنتوجاتIوقف مؤقت أو دائم لتصنيع ا -
- عدم توفر اIنتوجات.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 :  : يــــــتــــــكــــــون اخملــــــزون االســـــتــــــراتــــــيــــــجـي من
اIنتوجات الصيـدالنية اIقدمة حسب التـسمية اIشتركة
الدولـيـة وتخـصq ال سيـمـا التـخـصـصات الـطـبـية اخلـمـسة

والعشرين اآلتية :
qطب احلساسية  -
qطب األعصاب -
qطب التخدير -
qطب العيون -

qمسكنات اآلالم -
 qطب األذن واألنف واحلنجرة -

qمضادات االلتهاب -
qطب الطفيليات -
qطب السرطان -

qطب الرئة -
qطب القلب والذبحة الصدرية -

qطب األمراض العقلية -
qطب اجللد -

 q(أمراض الروماتيزم ) طب الرثية -
qالتشخيص -
qطب الفم -

qطب الغدد الصماء والهرمونات -
qسالك البولية والكلىIطب ا -

qطب اجلهاز الهضمي -
qطب السموم -
qطب النساء -

qطب الدم واإلرقاء -
qطب األمراض  اخلمجية -

qاالستقالب - التغذية - داء السكري -
- طب اIناعة وزرع األعضاء.

اIاداIادّة ة 5 :  : تلتزم الصـيدلية اIركزيـة بإرسال حصيلة
ســنــويــة عــنـــد نــهــايــة كل ســـنــة مــالــيــة حـــول تــســيــيــر هــذا

اخملزون إلى الوزير اIكلف بالصحة.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : حتــسب اإلعــانـة اIـوجــهـة لــلـتــكـفـل بـاخملـزون
االســتـراتــيـجي من اIــنـتــوجـات الــصـيــدالنـيـة عــلى أسـاس
االستهالك الشهري للمنتوج بتسميته اIشتركة الدولية

 مضاعف  بستة (6) أشهر. 

تـــمـــنح مـــرة واحــدة وجتـــدد أو تــتـــمم كـــلــمـــا اقـــتــضت
الضرورة.

7 :  : تـــلـــتـــزم الــــصـــيـــدلـــيــــة اIـــركـــزيـــة بــــتـــكـــوين اIــاداIــادّة ة 
مخزون لتنظيم النجدة .

اIــــاداIــــادّة ة 8 :  :  يــــتـــكــــون مــــخـــزون تــــنـــظــــيم الــــنــــجـــدة من
مــنـتــوجــات صــيــدالنـيــة لالســعــافــات األولــيـة ومــنــتــوجـات
الــتــطــهــيــر ومــكــافــحــة انــتــشــار األوبــئــة واألمــراض. حتــدد
الــــوزارة اIـــكــــلــــفـــة بــــالـــصــــحــــة قـــائــــمـــة هــــذه اIــــنـــتــــوجـــات

وكمياتها.

9 :  :  تــمـنـح اإلعـانــة اIــوجــهــة لـلــتــكــفل yــخـزون اIـاداIـادّة ة 
تـــنـــظــــيم الــــنـــجــــدة مـــرة واحــــدة. وال يـــخـص الـــتــــجـــديـــد إال

الكميات اIستعملة .

اIــاداIــادّة ة 10 :  : تـــلــتـــزم الـــصــيـــدلـــيــة اIـــركـــزيــة بـــتـــمــوين
اIـؤسـسـات الـعمـومـيـة لـلـصـحـة بـاIنـتـوجـات الـصـيـدالنـية
اIوجـهـة Iـعاجلـة األمـراض الـنادرة  واألمراض الـتي تـكون
فـيـهـا حـيـاة اإلنـســان مـهـددةq كـمـا حتـددهـا الـوزارة اIـكـلـفـة

بالصحة.

ويـتم اقـتـنـاء هـذه اIـنــتـوجـات من طـرف الـصـيـدلـيـة
اIـركـزية عـلى أسـاس الـكـميـات الـتـقديـريـة والـتي تبـلـغـها
إيـــاهـــا الــوزارة اIـــكــلـــفــة بـــالـــصــحـــة في بـــدايــة الـــســداسي
الــــثــــانـي من الــــســــنــــة اجلــــاريــــة كــــأقــــصـى أجل  لــــلــــســــمــــاح
لـــلــصــيــدلـــيــة اIــركــزيـــة بــالــشــروع فـي إجــراءات االقــتــنــاء

للسنة اIقبلة.

11 :  : تــلـــتــزم الــصـيـــدلــيــة اIـــركــزيــة بــتــمــوين اIـاداIـادّة ة 
اIــؤسسـات العـمـومـية لـلصــحة بـاIنـتوجـات الصـيدالنـية
الــــتـي تــــدخل فـي إطــــار الـــــبــــرامـج الــــوطـــــنــــيـــــة لــــلـــــوقــــايــــة

واخملططات الوطنية للصحة.

ويـتم اقـتـناء هـذه اIـنـتـوجات مـن طرف  الـصـيـدلـية
اIـركـزية عـلى أسـاس الـكـميـات الـتـقديـريـة والـتي تبـلـغـها
إيـــاهـــا الــوزارة اIـــكــلـــفــة بـــالـــصــحـــة في بـــدايــة الـــســداسي
الــــثـــــاني مـن الــــســــنـــــة اجلــــاريــــة كـــــأقــــصـى أجل لــــلـــــســــمــــاح
لـــلــصــيــدلـــيــة اIــركــزيـــة بــالــشــروع فـي إجــراءات االقــتــنــاء

للسنة اIقبلة.

12 :  : تــدفع اإلعــانــة وفــقــا لإلجــراءات واألحــكــام اIـاداIـادّة  
التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.

قر± وصودق عليهقر± وصودق عليه




