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:األول الفصل  
.لحمایة القانونیة للمواد الصیدالنیةا  

  
 



  الحمایة القانونیة للمواد الصیدالنیة : الفصل األول

مـن المعلـوم أن تـوفیر المنتجــات الصـیدالنیة للمرضـى بأسـعار معتدلــة فـي أي دولـة یتوقـف علــى عوامـل شـتى مــن 
أهمهــا موقــف قــوانین الملكیــة الفكریــة و مســتوى الحمایــة الــذي تقــرره بالنســبة للمنتجــات الصــیدالنیة إذ تمــنح قــوانین 

الحقــوق و مــن ثــم فهــي تــؤدي إلــى نشــوء احتكــارات مــن شــأنها إحكــام  اریة ألصــحابئثالفكریــة حقوقــا اســت الملكیــة
قبضة شركات الدوائیة المبتكرة لألدویة الجدیدة على منتجاتها و المغاالة فـي أسـعارها ، و مـن خـالل ذلـك نجـد أن 

الصیدالنیة و على ضوء هذا قسـمنا الفصـل األول المشرع في كثیر من نصوصه اقر حمایة قانونیة لحمایة المواد 
  :إلى

  85/05الحمایة المكرسة بموجب قانون الصحة : المبحث األول

  تعریف المواد الصیدالنیة : المطلب األول

  الدوائیةمنتجات الآلیات الرقابة على : المطلب الثاني

  الحمایة المكرسة بموجب قانون الملكیة الفكریة : المبحث الثاني

  براءة االختراع و العالمة: لب الثانيالمط

  .صح عنها فموقف المشرع الجزائري من المعلومات غیر م: المطلب الثاني

  

  

  

 

  



  الحمایة المكرسة بموجب قانون الصحة : المبحث األول

قطعــت الجزائــر أشــواطا كبیــرة فــي تطــویر قطــاع الصــحة، حیــث كــان هــذا األخیــر ضــمن القطاعــات التــي منحتهــا 
انتشــار العدیــد مــن  عولویــة منــذ االســتقالل ، بعــد أن ورثــت عــن االســتعمار وضــعیة صــحیة متــدهورة مــالدولــة األ

األوبئة المرتبطة بالظروف المعیشة المتردیة ألغلب الجزائریین هاته األوبئـة كانـت كلهـا سـریعة  العـدوى و قاتلـة و 
الل یتمثـل فـي كیفیـة تقلیـل مـن اإلصـابات قد فتكت بعدد كبیر من الجزائـریین و كـان أول تحـد للجزائـر بعـد االسـتق

یة للحـد مـن رور الضـ بهذه األوبئة كأول خطوة ثم القضاء علیهـا نهائیـا مـن خـالل مجانیـة العـالج و تـوفیر اللفحـات
إسـتراتیجیة تطـویر قطـاع الصـحة حـول  ، و قـد تمحـورت آنـذاك 1الكبـرىه األمراض خاصة خارج المدن انتشار هذ

تحســین الوضــعیة بشــأن مكافحــة األوبئــة و قــد تمیــزت الحقبــة الزمنیــة مــا بــین نهایــة الســتینات و نهایــة الســبعینات 
یـــة و ذلـــك عـــن طریـــق تـــوفیر قاعـــات عـــالج و مراكـــز صـــحیة أمـــا مـــن الجانـــب و األول األولـــى باإلعطـــاء العـــالج 

  : التشریعي فقد صدرت عدة أوامر منها 

 و المتضمن الطب المجاني في القطاعات الصحیة  1973دیسمبر  28المؤرخ في  73/65األمر رقم  -
المحضـــورین  االســتهالكو  و المتضــمن قمــع االتجــار 1975فبرایــر  17المــؤرخ فــي  75/09رقــم  األمــر -

 للمواد السامة و المخدرات 
 و المتضمن قانون الصحة العمومیة  23/10/1976المؤرخ في  76/79األمر رقم  -

طق اغیر أن التغطیة الصحیة في تلك الحقبة و التي تلتها لم تكن بصفة متعادلة بـین سـكان المـدن الكبـرى و المنـ
  . الداخلیة و الریفیة بصفة عامة، و هذا الخلل استدركته الدولة من خالل السیاسة الصحیة التي سطرتها

   2لمؤسسات الصحیة من جهة و زیادة وعي و اهتمام الزبونو مع نمو حجم المنافسة بین ا

بالحصول على خدمات الصحیة التي تلبي حاجیاته و تحقیـق رغباتـه مـن جهـة أخـرى ظهـرت رهانـات ) المریض( 
 افع مام الدولة في تخطیط سیاسات في كیفیة الحصول و الحفاظ على رضا المـریض ، و التـي اعتبـرت الـدأجدیدة 

المؤرخ في  85/05بجودة خدماته و التمیز في خدمة زبائنها و من خالل ذلك تم إصدار قانون رقم وراء االهتمام 
                                                             

  . 26، ص  2004، عمان ، دار حامد ،" المؤسسات الصحیة إدارة الخدمات و " عبد المھدي بوعوانة ، -  1
رسالة ماجستیر ،كلیة علم االجتماع ، فرع تنظیم و عمل ، جامعة الجزائر " التحفیز في ظل اإلصالحات الجدیدة للمؤسسة العمومیة للصحة " ذھبیة صیفي ،  -  2
  . 97، ص  2009،



یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها و یعتبر هذا القانون الجزائري قـانون إطـار للصـحة فـي الجزائـر  1985فبرایر  16
  :و سنتعرض في هذا المبحث إلى 

   في المطلب األول 85/05تعریف المواد الصیدالنیة من خالل قانون 

  .الدوائیة في المطلب الثاني منتجات الو آلیات الرقابة على 

   .تعریف المواد الصیدالنیة: المطلب األول

  یتناول هذا المطلب تحدید و تعریف المواد الصیدالنیة

   .ماهیة المواد الصیدالنیة: الفرع األول

جهـة نظـر و توضیح ماهیة المنتجات الدوائیـة مـن الناحیـة القانونیـة مـن  من  لتوضیح ماهیة المواد الصیدالنیة البد
جهــة المســتهلك ال یتعامــل مــع المنــتج كمــادة و لكــن مــن حیــث مــا و مــن فلمســتهلك و المنــتج فــي التعامــل التجــاري ا

نمـا الـرأس فهـو ال یشـتري الحبـة لـذاتها إألـم  یقدمه المنتج من خدمات و منـافع فالشـخص الـذي یشـتري حبـة مزیـل 
و لهـذا المنـتج یمكـن أن یقـال بأنـه مجموعـة مـن المنـافع و المـواد التـي ) المنفعة( الرأس  آالم من  عفهیشتریها لتس

حـق الملكیـة علـى المنـتج  إلـى مدرك لهـذه المسـألة و ینظـر  القانوني  تشبع الحاجات و من الناحیة القانونیة فالفقه
مــن خــالل نظریــة المنفعــة التــي وضــعها الفقیــه اإلنكلیــزي جیرمــي بنثــام فــي مؤلفــه نظریــة التشــریع حیــث یقــول بهــذا 

الـدواء لغـة یعـرف علـى أنـه المـادة أو الشـيء ف .إن الملكیـة لیسـت إال أساسـا لتوقـع جنـي فائـدة مـن الشـيء" الصدد 
دویــة بأیــة مــادة تســتعمل بقصــد العــالج تعریــف األ رىو جــ 3.أي تعــالج بــه الــذي یتعــالج بــه فیقــال تــداوي بالشــيء

مــراض عــن اإلنســان أو الحیــوان و مثــل هاتــه المــواد یقصــد مــن اســتعمالها التــأثیر علــى لتخفیــف اآلالم أو منــع اإل
لمؤذیــة أو البنیــة أو التركیبــة أو وظیفــة جســم اإلنســان أو یقصــد اســتعمالها القضــاء علــى الطفیلیــات أو الحیوانــات ا

تعـــاریف المنتجـــات الدوائیـــة فـــي بعـــض علـــى  و نركـــز هنـــا  .الحشــرات التـــي تســـبب األمـــراض لإلنســـان و الحیـــوان
  : التشریعات مع أن التعریف لیس من مهام المشرع و عرفت بعض التشریعات العقار الطبي 

 بأي مواد متعارف علیها في دستور األدویة الرسمي   . أ
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 شفاء أو معالجة أو تلطیف أو منع أي مرض في اإلنسان أو الحیوان  أي مادة نستعمل في تشخیص أو  . ب

أو أیـة / أو الوظـائف إلنسان أو الحیوان مـن حیـث البیئـة مادة غیر األطعمة یقصد بها التأثیر على جسم ا ةأی.ج 
 4ج.ب.مادة تستعمل كجزء من المواد المعینة في النشاط أ

و قـــد عـــرف تشـــریع االتحـــاد األوربـــي الـــدواء فـــي الالئحـــة الخاصـــة بالمنتجـــات الطبیـــة الجـــائر االســـتخدام مـــن قبـــل 
  : على أنها 2004/ 27اإلنسان في توجیهاتها ذات الرقم 

 أیة مادة أو مركب لموادها خصائص عالجیة أو وقائیة لألمراض التي تصیب اإلنسان  .1
طـاءه لإلنسـان  بهـدف اسـتعادة أو تصـحیح أو تعـدیل وظیفـة فسـیولوجیة أو أیة مادة أو مركـب لمـواد یمكـن إع .2

مـــن  102عـــن طریـــق وســـیلة عالجیـــة أو وقائیـــة أو إلجـــراء تشـــخیص طبـــي و فـــي التشـــریع األمریكـــي المـــادة 
القـــانون الفیـــدرالي للغـــذاء و المـــواد التجمیلیـــة عـــرف الـــدواء بـــأي مـــادة یـــتم اســـتخدامها فـــي التشـــخیص الشـــفاء 

الج أو الوقایــة مــن أي مــرض یصــیب اإلنســان أو الحیــوان ، و أیــة مــواد مــا عــدا المــواد الغذائیــة التحســین، العــ
یكــون الهــدف منهــا التــأثیر علــى تركیبــة أو وصــفة جســم اإلنســان أو الحیــوان و قــوانین بــراءة االختــراع عرفــت 

الحیــوان و كـل المــواد  األدویـة بكـل األدویــة التـي لهــا اسـتعمال داخلــي أو خـارجي اســتخدم مـن قبــل اإلنسـان أو
التـــي یقصـــد اـســتعمالها ألجـــل التشـــخیص العـــالج تخفیـــف األألم أو منـــع األمـــراض التـــي تصـــیب اإلنســـان و 
الحیوان و كل المواد التي تستخدم للحفاظ على الصـحة العامـة أو لمنـع أو السـیطرة علـى األوبئـة بـین اإلنسـان 

و جـري تعریفهــا . عــادة أو تسـتخدم كوسـیط فـي التحضـیر أو الحیوانـات و كـل المـواد الكیمیائیـة التـي تسـتخدم 
و  بصــورة اكثــر دقــة مــن قبــل التشــریعات أیضــا بأنهــا كیــان جدیــد یتضــمن خطــوة أو أكثــر مــن خطــوة ابتكاریــه

منظمـة الصـحة العالمیـة قـد عرفــت الـدواء بكـل مـادة أو منـتج یســتعمل أو یقصـد اسـتعماله لتعـدیل أو اكتشــاف 
  .الة الصحیة لمنفعة المستقبل لها النظام الفیزیائي أو الح

  .85/05الصحة  تعریف المواد الصیدالنیة على ضوء قانون: الفرع الثاني

األولى للمشرع الجزائري قبل حمایـة المختـرع ممـا أدى إلـى ظهـور مجموعـة  األولویةلقد كانت حمایة المریض هي 
من النصوص القانونیة المتعلقة بالصحة و كلها خلت من تعریف محدد للمواد الصیدالنیة إلى غایة إصدار قانون 
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اق حیــث حــدد هــذا القــانون نطــ. 5 1985فبرایــر  16المــؤرخ فــي  85/05 :رقــم قیتهــاحمایــة الصــحة و تر بمتعلــق 
المـــواد الصـــیدالنیة حیـــث شـــملت المـــواد الصـــیدالنیة األدویـــة و الكواشـــف البیولوجیـــة و المـــواد الكیمیائیـــة الخاصـــة 

و هنـا  .خرى الضروریة لطب البشري و البیطـريو أشیاء التضمید و جمیع المواد األ والمواد الغالینیة بالصیدلیات،
صـیدالنیة ، و المــواد الصـیدالنیة فكثیــر مـن المــواد القانونیــة نالحـظ أن المشــرع الجزائـري لــم یفـرق بــین المنتجــات ال

 2الســیما المــادة  92/284:لفــظ المــواد الصــیدالنیة لداللــة علــى المنتوجــات الصــیدالنیة ففــي المرســوم رقــم  تأطلقــ
تخضـع للتسـجیل المنتجـات الصـیدالنیة " منه و المتعلق بتسجیل المنتجات الصـیدالنیة المسـتعملة فـي طـب البشـري

فتعریــف المــواد الصــیدالنیة  . 85/05مــن القــانون رقــم  171-170-169لــى نحــو مــا هــي محــدودة فــي المــواد ع
 "تشمل المواد الصیدالنیة في مفهـوم هـذا القـانون علـى األدویـة  169حسب قانون الصحة جاء حسب نص المادة 

ي علــى خاصــیات عالجیــة أو كونــه یحتــو لهــو كــل مــادة أو تركیــب یعــرض  170امــا تعریــف الــدواء فعرفتــه المــادة 
وقائیـــة مـــن األمـــراض البشـــریة أو الحیوانیـــة و كـــل المـــواد التـــي یمكـــن تقـــدیمها لإلنســـان أو الحیـــوان ، قصـــد القیـــام 

باإلضــافة  171كمــا أضــافت المــادة  .بالتشــخیص الطبــي أو اســتعادة وظائفهــا العضــویة أو لتصــحیحها أو تعــدیلها
  :إلى ذلك

میــل التــي تشــمل علــى مــواد ســامة المــواد الغذائیــة الحیوانیــة أو المخصصــة للتغذیــة مــواد النظافــة و منتوجــات التج
عـد ی 172یدة للصحة البشـریة كمـا اعتبـرت المـادة فاصیات مخالحیوان التي تحوي على مواد غیر غذائیة بمنتجها 

ك فــي حســب توضـیب خــاص ، و قـد أضــاف المشـرع إلــى مفهـوم الــدواء و ذلـ یعـدو  قاحضـر مســبیدواء كـل دواء 
المتعلـق بحمایـة الصـحة العمومیـة  85/05معـدل و مـتمم لقـانون 6 2008یولیو  20المؤرخ في  08/13مر رقم أ

  : حیث یقصد بالدواء

  ریة أو الحیوانیـة و بشـكل مادة أو تركیب یعرض لكونه یحمل خاصیات عالجیة أو وقائیة من األمراض ال
بتشخیص طبـي أو اسـتعادة وظائفـه العضـویة صد القیام نسان أو الحیوان قلإلكل المواد التي یمكن وصفها 

 .أو تصلیحها وتعدیلها
  كل مستحضر وصف لیحضر فوریا في الصیدلیة تنفیذا لوصفة طبیة. 
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  كــل مستحضــر استشــفائي محضــر بنــاء علــى وصــفة طبیــة و حســب بیانــات دســتور األدویــة بســبب غیــاب
اختصـــاص صـــیدالني أو دواء جنـــیس متـــوفر أو مالئـــم فـــي صـــیدلیة مؤسســـة صـــحیة و الموجـــه لوصــــفة 

 لمریض أو لعدة مرضى 
 وطني كــل مستحضــر صــیدالني لــدواء محضــر فــي الصــیدلیة حســب بیانــات دســتور األدویــة أو الســجل الــ

 لألدویة و الموجه لتقدیمه مباشرة للمریض 
  كل مادة صیدالنیة مقسمة معرفة بكونها كل عقار بسیط أو كل منتوج كیمائي أو كل مستحضر ثابت وارد

في دستور األدویة و المحضر سلفا من قبـل مؤسسـة صـیدالنیة و التـي تضـمن تقسـیمه بـنفس الصـفة التـي 
كـــل اختصـــاص صـــیدالني یحضـــر مســـبقا و یقـــدم و فـــق  ،ستشـــفائیة تقـــوم بهـــا الصـــیدلیة او الصـــیدلیة اإل

 توضیب خاص 
  كل دواء جنیس یتوفر على نفس التركیبة النوعیة و الكمیة 
  كل كاشف للحساسیة وهو كل منتوج موجه للتمدید أو إحـداث تعـدیل خـاص و مكتسـب للـرد المنـاعي علـى

 عامل مثیر للحساسیة 
  عامل موجه لالستعمال لدى اإلنسان كل لقاح أو سمین أو مصل و هو كل 
  كل منتوج ثابت مشتق من الدم 
  كل مركز تصفیة الكلى او محالیل التصفیة الصناعیة 
 الغازات الطبیة 

 لألدویة أیضا   ثلة تكون مما: 171ففي المادة  08/13كما أضاف المشرع عبارة مماثلة لألدویة في األمر  

 لى مواد غیر غذائیة تمنحها خاصیات مفیدة للصحة البشریة منتجات التغذیة الحیویة التي تحتوي ع 
  الجسیمات المعدلة وراثیا او جسیمات تعرضت للتعدیل غیـر طبیعـي طـرأ علـى خصائصـها األولیـة بإضـافة

 جین واحد على األقل او حذفه او تعویضه و التي تستعمل في العالج او إنتاج األدویة  أو اللقاحات

ففیمـا یخــص مشــتقات  ،حسـم الخــالف الـذي كــان یحـوم حــول مفهـوم الــدواء  2008نة إن تعـدیل قــانون الصـحة ســ
ذاك أن الـــدم ســـواء فـــي مجملـــه او فـــي احـــد مركباتـــه  و مشـــتقاته المـــأخوذة مـــن  ،الـــدم فقـــد أصـــاب باعتبـــاره دواء 

الجفـاف الشـدید  اآلدمیین ال یقدم  اال لقصد العالج او الوقایة من اإلمراض كالعالج بالبالزمـا و حـاالت النزیـف و



مـن قـانون الصـحة المعـدل مستحضـرات التجمیـل و فـي  171كما أعتبر من قبیل األدویة بموجب نـص المـادة . 7
و الخـاص بمنـتج  04/06/2002على التأكید في حكمها الصادر  ،هذا الصدد حرصت محكمة النقض الفرنسیة 

علـى انـه یـدخل  8و هو مطهـر عـام و موقـف للنزیـف الـدموي فـي ذات الوقـت   HANSAPLASTیعرف باسم 
فـي مفهـوم الــدواء و بـذلك یـدخل فــي  معنـى الـدواء كــل منتـوج یجمـع فــي آن واحـد بـین خــواص التجمیـل و العــالج 
علـــى إن تبقـــي بـــاقي مـــواد التجمیـــل و التنظیـــف البـــدني العـــام التـــي ال تـــدخل فـــي مفهـــوم الـــدواء خاضـــعة لإلحكـــام 

فشــترط رخصــة مســبقة تســلم علــى أســاس ملــف یرســل الــى ‘ لخاصــة بهــا عنــد صــنعها او توضــیبها او اســتیرادها ا
‘ المصــالح المختصــة یحتــوى علــى عناصــر عدیــدة منهــا مــا یثبــت خضــوع المنــتج للرقابــة قبــل عرضــه لالســتهالك 

  كنتائج التحالیل و االختبارات التي أجریت على المواد األولیة

  . المواد الصیدالنیةآلیات الرقابة على  :المطلب الثاني 

دورا هامــا فــي حمایــة المســتهلك مــن األدویــة الغیــر مطابقــة للمواصـــفات و  المــواد الصــیدالنیةتلعــب الرقابــة علــى 
المقــاییس الدولیــة ســواء المنتجـــات المحلیــة أو المســتوردة و محاربـــة االحتكــار، فتهــدف إلـــى حمایــة المســتهلك فـــي 

  :و من خالل ذلك سنتناول  رادیالتصدیر و االست و و التسویقجمیع مراحل اإلنتاج 

  الفرع األول( االلتزام بالمطابقة في مرحلة اإلنتاج الدواء ( 
  الفرع الثاني( االلتزام بالمطابقة بعد طرح الدواء للتداول ( 
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  االلتزام بالمطابقة في مرحلة اإلنتاج الدواء : الفرع األول 

ة األشـخاص قبـل وقوعهـا باإلضـافة موقائیة إجباریة تكشف عن المخالفات التي قد تمـس بسـالأوجب المشرع رقابة 
تـدخل المشـرع الجزائـري  .را علـى أمـن و سـالمة األشـخاصطـإلى رقابة قمعیة عن طریق إیقاف تجاوزات شكلت خ

ى المنتج البحـث بوضع آلیات تضمن حمایة المستهلك عن طریق فرض المزید من االلتزامات على المهنیین ، فعل
  .س و المواصفات في منتوجه قبل عرضه للتداول یالمقای توافرفي مدى 

  :الرقابة الذاتیة للمنتوج الدوائي  :أوال  

ال یتحقــق إنتــاج دواء جدیــد بمجــرد ورود الفكــرة فــي ذهــن الصــیدلي المنــتج بــل البــد مــن المــرور مــن مراحــل عــدة  
خضــاع منتوجــه لرقابــة ذاتیــة صــارمة إلثبــات أن الــدواء إیلتــزم منــتج األدویــة بضــرورة  .ســبق طرحــه فــي الســوقت

الفائـدة العالجیـة المرجـوة منـه ، لیتحقـق  و یبـین  المزمع إنتاجه ال یسبب أضـرارا وفـق الظـروف العادیـة لالسـتعمال
، فعلیـه إثبــات  92/9284مـن المرسـوم التنفیـذي  07لـنص المـادة  قــامـن جودتـه فـي مراحـل الصـناعة المـذكورة طب

ولیــة و أنــه یملــك منشــآت و أســالیب لصــنع و رقابــة الــدواء و تضــمن جودتــه و إجــراء رقابــة تحلیلیــة لكــل المــواد األ
المستحضــرات النهائیــة و األجــزاء الداخلــة فــي تركیــب و تصــنیع الــدواء للتأكــد مــن تمتعهــا بــالجودة  المطلوبــة قبــل 

یمــر نظــام الرقابــة الداخلیـــة  .10 92/285مــن المرســوم التنفیــذي رقـــم  03 دخولهــا العملیــة اإلنتاجیــة طبقــا للمـــادة
بمراحــل أولهــا تحدیــد المعــاییر و المواصــفات إذ یحتــاج أي نظــام الفحــص و التفتــیش إلــى وجــود مواصــفات محــددة 

فـــي ذلـــك و تجهیـــز األدوات و المعـــدات  تبـــع جـــراء الفحـــص و األســـلوب المإللمنتـــوج المطلـــوب فحصـــه و مكـــان 
ولیـة و اإلنتـاج فـي جمیـع مة ، و إعداد نماذج تسجل علیها نتائج الفحص و الثانیة هـي تفتـیش عـن المـواد األالالز 

  : مراحله التي تتضمن 

تقدیر نوع القیاس المستعمل في الرقابة ، حیث یختلف التصمیم بالنسبة للسلعة الواحدة فیعكس كـل تصـمیم  .1
 و الفائدة المرجوة  دامأوجه االستخ مستوى جودة معینة یتناسب و
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معاینــة المنتــوج الــدوائي النهــائي ، الــذي یشــترط أن یكــون مطابقــا للصــیغة الكیمیائیــة و التــي حصــل علــى  .2
 ترخیص من أجلها

 :الدوائي  للمنتوج الخارجیة الرقابة:ثانیا 

 الوصـف هذا على وزحی ال هو و، تناوله طرق هو مصدر هو شكلو یختلف فی خطورته في عموما لدواءا یتباین
 يتـال للغایـات فقـط بـل، المرضـیة الحـاالت كـلل مباحـا بالضـرورة تجعلـه ال يتـال، القانونیـة الشـروط فیه تتوفر مل ما

، المقبــول بالــدواء یتصــل مــا كــل ببیــان 11 األدویــة دســتور كفــلي تــوال، علیهــا الطــب أهــل تعــارف و ألجلهــا رخــص
، عنهـا لكشـف طـرقو   الفیزیائیة لخصائصها بالنسبة مكوناتها و الدوائیة المواد مواصفات تحدید المرجع في كونه

 الصـیدلي تسـاعدتـي ال المعلومـات میعج و، تخزینها كیفیة و، استعمالها و ثباتها و شوائبها و مقاومتها و آثارها و
 القـانونيالوصـف  لمـنح البشـري الطـبالمستعملة فـي  لألدویة الوطنیة المدونة دور لیأتي. رها وتوزیعهاضیتح على

فقـط  یسـتعملوا و یصـفوا أن الطبیین الممارسین، ترقیتها و الصحةحمایة  قانون من 174 ةدالما تلزم إذ، 12 للدواء
 المنــتج خطــورة إن .لالســتعمال مؤقــت تــرخیص محــل كانــت، األقــل علــى أو، الوطنیــة بالمدونــة جلةســالم األدویــة
 االســتهالكیة بالمقارنــة بالمنتجــات، للتــداول لطرحــه إضــافیة إجــراءات و، لتصــنیعه خاصــة شــروط تفــرض الــدوائي
 المسـتورد صـناعیا أو المنـتج سـواء، السوق في وعرضهه بإنتاج مسبقا لم یرخص إذا تصریفه یمنع بحیث، األخرى

، الطــب البشــري فـي المســتعملة الصــیدالنیة للمـواد الوطنیــة الوكالــة مـن صــادر تســجیل مقـرر بموجــب، المصـدر أو
 اسـتثناء .قانونالصـحة176و175ةدالمـا؛ الـنص طبـق، الوكالـة هـذه لـدى المنشـأة األدویة تسجیل لجنة رأي أخذ بعد

 الفوائـدد تحدیـبسـمح ت طبیـه تجـارب إجـراء حالـة في بحثیة ألغراض ذلك كان إذا ةرخص ندو  دواء استهالك مكنی
 رغــم،  13 للتجربــة الخاضــع للشــخص كاملــة حمایــة تــوفیر بةصــعو  رغــم، المحتملــة وأضــراره الــدواء لهــذا العالجیــة

ع یـالتوز  أن علـى التأكیـد و ینبغـي،  14الطبیة األعمال هذه مثل شرعیةب لإلقرار الحمایة هذه بتوفیر القانون اشتراط
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، املنظم يومي اإلنسانالوطين حول تأثري التطور العلمي والتقين على حقوق  أيت مولود ذهبية، ضوابط إجراء البحوث والتجارب العلمية على اجلسم البشري، مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى - 14
  .، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية2013نوفمرب  28و 27



 لهـــذه و . 15لتـــداولل طـــرح ذاتـــه حـــدیعتبـــر فـــي  ال، الـــدوائي التركیـــب مســـتودعات و لمعامـــل أو األدویـــة لمصـــانع
 المـادة فـي هلكسـتالم لحمایـة العامـة القواعـد وضـعته الـذي المبـدأ تجسـید فـي تسـاهم إذ، تأثیرهـا و فعالیتهـا األحكـام

للمنتجـات  البیـوع تلـك تفـادي و السـوق فـي أفضـل خامنـ خلـق بغـرض ذلـك و،  المسـتهلك حمایـة قانون من 1/12
 و النفــوذ ممارســة فــي یكمــن، الســوق فــي العــرض أهــداف أحــد مــن و، المســتهلك ســالمة لضــمان شــرطى أدن دون

 وقـت منـذ و، األدویـة صـانعوا دیـتقی لـذا، نیالمهنیـ قبـل مـن العامة الصحة حمایة منه أكثر، على المستهلك التأثیر
 التـرخیص فـيل ثـیتم الـذي، 1941 سنةvisa  یرالتأشـ نظـام ظهـور فـي ذلـك تجسـد قـد و، المراقبـة بضـرورة عیـدب

 قانون من 1مكرر 175المادة  منحت .يبط مستحضر أي استغالل أجل منمیة للسلطات العمو  اإللزامي المسبق
 لمـدة مؤقتـة رخصـة مـنح سـلطة، لبشـري الطـب في المستعملة الصیدالنیة للمواد الوطنیة للوكالة، ترقیتها و الصحة
 ال نـادرة أو/و بـأمراض خطیـرة إطـار التكفـل فـي، توصـف عنـدما الجزائـر فـي مسـجلة غیـر أدویة الستعمال محددة
 المستحضـرات، المقابـل فـي، لتبقـى. مفترضـة جـد عالجیـة منفعة لها تكون و، الجزائر في لها مناسب عالج یوجد

ــــي، البشــــري االســــتعمال ذات الجــــاهزة والمستحضــــرات الصــــیدلیات فــــي لألدویــــة الوصــــفیة  الصــــیدلي ىیتــــول و الت
 التنفیـذيالمرسـوم  نمـ  02دةللمـا طبقـا التسـجیل مـن معفیـة، إشـهار مـا دون و  صـیدلیته في تسلیمها و تحضیرها

 أن و الـدواء تركیبـة فـي دخلتي تـال المواد اختیار في حذرا یكون أن من الصیدلي یعفي ال هذا أن إال، 92-284
  .سالمتها یضمن

  

  االلتزام بالمطابقة بعد طرح الدواء للتداول :فرع الثاني 

،  بعد استهالكه آثاره بتتبع ألزمه بل، السوق في طرحه قبل منتوجه برقابة المنتج الصیدلي بإلزام المشرع یكتفي مل
  مباشرة للمستهلك جالمنت تسلیم قبل بالرقابة البائع الصیدلي كذلك ألزم كما

 :طابق مالبالتسلیم  االلتزام: أوال 

 فـي خر المـؤ  67 مقـر  القـرار مـن 2 و 1 تینالمـاد تـنص إذ، الصـیدلي باالحتكار الدوائي جالمنت خصوصیة ارتبطت
 دواءه أنـ علـى مركـب كیـف فمتـى، الصـیادلة ریـغ أشـخاص قبـل مـن األدویـة تصریف منع على، 1996/07/09
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 بصــــرفه تقــــوم أن لهــــا المــــرخص الصــــیدلیات لغیــــر یمكــــن فــــال، الصــــیدلي االحتكــــار قائمــــة ضــــمن خالــــهإدي نــــیع
 محـالت مـن وال الـدواء شـركات وخـازن أم مـن الـدواء صـرف یجـوز فـال، طبیـة بوصـفة ذلـك ولو كان، تهلكینسللم

 مهنیــــین الصـــیادلة العتبـــار وذلـــك، طبیـــة مـــؤتمرات فـــي توزیعـــه أو صـــحیة أو أندیـــة عطـــارة محـــالت أو تجاریـــة
 صـحة و سـالمة مـن التحقق الصیادلةى فعل. المستهلك سالمة و تضمن أمن التزامات عاتقهم على تقع، محترفین
 إجـــراء، ذلـــك ســـبیل فـــي لهـــم و، الصـــحة قـــانون 189 لــنصاا طبقـــ، األدویـــةن مصـــانع مـــ إلیـــه تـــورد يتـــال األدویــة
 دون اإلجـراء علـى بـالنص المشـرع اكتفـى قـد و، العیـب خلوهـا مـن و سـالمتها من للتأكد علیها البیولوجیة التحالیل

  .تطبیقه بیان تبیان

 :الدوائي  المنتوج عببتت االلتزام: یا انث

 توزیعهـا و إنتاجهـا تسبق يتال الصارمة اإلجراءات األسواق، رغمفي  تداولها بعد للرقابة األدویة إخضاع من بد ال
مــن  فتــرة بعــد إال تظهــر لــدواء، ال الجانبیــةاألعــراض  المتقدمــة، ألن الــدول مــنالمســتوردة  منهــا وتســویقها، خاصــة

المرضــى،  مـن عینـة علـى تقتصـر المضـرة، مادمـت اآلثــار بجمیـع لإلحاطـةالمخبریـة  التجـارب تكفـي ال تناولـه، إذ
 تطــوربـع تتى المنــتج فعلـ. تجربــة محـل كانــت يتـال عـن البنیــة تلفـةخم أجســاد علـى ظهورهــا عـدم ضـمان علــى فـال

 العشــر خـالل عیــب نه مـفیــ یظهـر قــد مـا منتوجـه، علــىب الخاصــة التكنولوجیـا مراعــاة التقنیـة و و العلمیــة المعرفـة
للـدواء، المسـتخدمین  المرضـى عـن الخاصـة اإلحصـائیات و المعلومـات عمـج ، وفـي السـوق لتداولـه التالیـة سنوات
 المختلفة المعامل و األطباء آراء حول الخاصة التقاریر طلب استخدامه، وكذلك بعد الصحیة حالتهم على للوقوف

مخاطره التخاذ  تحدید من یتمكن ، حتىالمنتج حقیقة عن سلیمةو واضحة  صورة للمنتج یكون بذلكو الدواء، في 
فــالتزام المنــتج ال یتوقــف عنــد طــرح منتــوج ســلیم، بــل علیــه تتبعــه بــإجراء  .المناســب الوقــتفــي  المناســبةاإلجــراءات 

رقابـــة دوریـــة الكتشـــاف المخــــاطر المســـتجدة فـــي الــــدواء مـــن خـــالل الدراســـات و األبحــــاث لیتـــدخل و یعـــدل مــــن 
المعلومــات التــي تقــدمها و یعززهــا بتحــذیرات إضــافیة ، او ســحبه مــن الســوق لــو وصــلت درجــة خطورتــه المســاس 

  16 سالمة المستهلك بأمن و

 03/06الحمایة المكرسة بموجب قانون الملكیة الفكریة : المبحث الثاني
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تبـار للحالـة عان الحق في الصحة یعتبر من أهم مبادئ حقوق االنسان دون تمییز لعرق أودین أو عقیدة ودون اال
االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمعات  كما یعنى إلزام الحكومات على العمل تهیئة الظـروف المناسـبة ألفرادهـا  مـن 
ضـمان الخــدمات الصــحیة وظــروف العمـل والصــحة اآلمنــة وضــمان القــدر الكـافي مــن االطعمــة المغذیــة والمســكن 

لصــحة وتجلــى ذلــك فــي العدیــد مــن التشــریعات التــي حتــى یــتمكن إفرادهــا مــن التمتــع بــأكبر مســتوى ممكــن مــن ا
تضــمنت فـــي فحواهـــا مجموعـــة مـــن القـــوانین التـــي حمــت المـــواطن بصـــفة عامـــة وكرســـت بموجبهـــا قـــوانین لحمایـــة 

  المنتجات الدوائیة وهذا ما سنتطرق الیه من خالل 

   .قانون براءة االختراع والعالمة في المطلب األول

  .ي المطلب الثانيوالمعلومات الغیر مفصح عنها ف

  

 ءات والعالمات  احمایة المواد الصیدالنیة بموجب قانون البر :المطلب األول 

تحتـــل بـــراءة االختـــراع و العالمـــة مكانـــا مرموقـــا فـــي الحیـــاة االقتصـــادیة خاصـــة فـــي الـــدول المتقدمـــة نظـــرا لآلثـــار 
تفـتح فـي مختلـف مجـاالت الحیـاة و المتعددة و الناجمة عن استغاللها ، و تشكالن حجـر الزاویـة فـي اي تطـور و 

قد ازدادت أهمیة براءة االختراع و العالمة في ظل التطورات الهائلة الحاصلة في مجـاالت التكنولوجیـا المعلوماتیـة 
و االبتكارات ، الذي ینجم عنه ظهور وسائل جدیدة و متطورة لتبادل المعرفة بطـرق سـهلة و فعالـة ،هـذا مـا جعـل 

ة بالغــة لبــراءة االختــراع و العالمــة علــى غــرار بــاقي مواضــیع الملكیــة الصــناعیة فخصــتهما دول العــالم تــولي اهمیــ
بأنظمة  قانونیة تحكمهما و تضمن لهما الحمایة القانونیة الالزمة و للحدیث عن حمایة المـواد الصـیدالنیة بقـوانین 

  :براءة االختراع و العالمة في التشریع الجزائري تناولنا 

  )فرع اول (ماهیة براءة االختراع و العالمة في التشریع الجزائري  
  )فرع ثاني (و حمایة المواد الصیدالنیة بقوانین براءة االختراع و العالمة  

  ماهیة براءة االختراع و العالمة في التشریع الجزائري: الفرع األول 



  :مفهوم براءة االختراع :أوال 

الفكرة لصیقة یصاحبها فال تنقسم عنه أبدا و في أي صورة كانت ، وهي تعطي لصاحبها حقا معنویا و حقا مادیا 
  ، و منه یصبح من حق كل من توصل الى اختراع الحصول على براءة اختراع 

  :تعریف براءة االختراع-1

القانونیـة و االقتصـادیة قبـل تعریـف  لن یتضح المقصود براءة االختـراع و ضـوحا یمیزهـا عـن غیرهـا مـن التعبیـرات
  االختراع ، فبدون اختراع ال وجود للبراءة ، لذا راینا ضرورة تحدید مفهوم االختراع و بیان صوره 

  تعریف االختراع :  

من الجدیر بالذكر ان تعریف االختراع له اهمیة كبیـرة ، للتمییـز بـین االختـراع و بـراءة االختـراع ، حیـث انـه كثیـرا 
، و لكن الیوجد تعریفا موحدا لالختـراع ، بـل هنـاك العدیـد مـن التعریفـات اللغویـة و الفقهیـة  17الخلط بینهما ما یتم

  .و التشریعیة ینذكر بعضها على سبیل المثال ال الحصر 

 : التعریف اللغوي   . أ

االختراع لغة ، هو كشف القناع عن شيء لم یكـن معروفـا بذاتـه ، او بالوسـیلة الیـه ، و بعبـارة اخـرى هـو الكشـف 
فاالختراع هو جهـد بشـري عقلـي و عملـي ، . 18عن شيء ما لم یكن مكتشفا ، او ایجاد شيء ما لم یكن موجودا 
 19ها ما یسد حاجة و یحقق أمالیثمر في النهایة إنجازا جدیدا مفیدا لالنسانیة ، ویضیف الى رصید

 : التعریف الفقهي   . ب

ایجـاد " عـرف بانـه  "الـى شـيء جدیـد فـي المجـال الصـناعي نتاج للعقـل الـذي یتوصـل" عرف االختراع فقهیا بانه "
و  20"شيء جدید لم یكن موجودا من قبل او اكتشاف شيء كان موجودا و لكنه مجهول و غیـر ملحـوظ و جـوده 
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بقولــه   l’activation inventive" النشــاط أالختراعــي "لفرنســي بــالتركیز علــى مفهــوم عرفــه جانــب مــن الفقــه ا
االختراع ما هو إال تحقیق اإلبداع الناجم من عمل اختراعي لإلنسان ، و ال ریب انه ال یوجد نشـاط اختراعـي اال "

  21"اذا كان تحقیق اإلبداع امر غیر بدیهي عند رجل المهنة اي رجل الحرفة 

  : صور االختراع -2

یاخذ االختراع صورا عدة ، فقد یؤدي الى انتاج صناعي جدید ، وقد یؤدي الى طریقة صـناعیة جدیـدة كمـا یـؤدي 
الى تطبیق جدیـد لطریقـة صـناعیة معروفـة ،و علیـه یمكـن رد الصـورة التـي تظهـر فیهـا االختـراع فـي حیـز الوجـود 

  : الى الصور التالیة 

 : اختراع منتوج جدید  .أ 

بمعنــى ان یتضــمن منتوجــا صــناعیا جدیــدا لــم یكــن موجــودا مــن قبــل و لــه ذاتیــة خاصــة بــه تمیــزه عــن غیــره مــن 
 .  الموجودة قبلة والمماثلة له  األشیاء

 :اختراع طریقة جدیدة   .ب 

األمــر فــي الصــورة ال یتعلــق بإنتــاج شــيء جدیــد لــم یكــن معروفــا مــن قبــل ، بــل یتعلــق بــاختراع طــرق او وســائل 
حدثة إلنتاج شيء موجود و معروف من قبـل ، فاالبتكـار یـرد علـى التصـنیع او الوسـیلة وحـدها دون صناعیة مست

ســمح الوســیلة بإنتاجــه ، و یمنــع الغیــر اســتعمال هــذه الطریقــة او اســتعمال تالمنتــوج الــذي یكــون معروفــا و التــي 
ا أخـرى للوصـول إلـى نفـس النتیجـة ر مـن ابتكـار طرقـیـالمنتوج الناتج مباشرة عنها دون رضاه ، و لكن ال یمنـع الغ

  .المعروفة 
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 :اختراع تطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة  .ج 

ینحصر االختراع في هذه الصورة في التطبیق الجدید لوسائل صناعیة معروفة ، وبعبارة اخرى فان موضـوع هـذه  
مثل الكهرباء وسیلة معروفة و لكن استخدامها فـي  22الصورة ینصب على استعمال جدید لطریقة صناعیة معروفة

نقــل الصــوت بطریــق الرادیــو او التلفزیــون جدیــد فهــذا اســتعمال لوســیلة معروفــة فــي احــداث نتیجــة جدیــدة هــي نقــل 
 لصوتا

 : اختراع تركیب صناعي جدید   .د 

تبــرز قــدرة  ینصــب االختــراع فــي هــذه الصــورة علــى تكــوین مركــب جدیــد مــن عــدة وســائل صــناعیة معروفــة ، ایــن
المخترع في الجمع بـین وسـائل او طـرق معروفـة و دمجهـا معـا بحیـث ینـتج عنهـا اختـراع صـناعي جدیـد لـه ذاتیـة 

،بمعنى انه ال یعتبـر تركیـب جدیـد متـى احـتفظ كـل 23مستقلة و مختلفة عن كل عنصر تم إدخاله في هذا التركیب
ه ذاتیتـــه و خواصـــه المســـتقلة عـــن هـــذه عنصـــر مـــن هـــذه العناصـــر بخصائصـــه الذاتیـــة دون خلـــق شـــيء جدیـــد لـــ

 .العناصر 

  :تعریف البراءة -3

ما أصاب من مصیبة فـي " أخرجهم من العدم فهو بارئ قال تعالى : البراءة لغة من برأ ، یبرأ ، برأ ،برأ اهللا الخلق
، و البـراءة هـي السـالمة مـن العیـب او الـذنب  ، وقیــل  24"األرض و ال فـي أنفسـكم إال فـي كتـاب مـن قبـل نبرأهـا 

كمــا تعـرف بــراءة االختـراع مــن الــزاویتین ،  25"بــراءة مــن اهللا و رسـوله " األعــذار و اإلنـذار ، قــال تعـالى : البـراءة 
أوال مـن حیــث كونهــا اداة لحمایــة االختــراع و المختــرع ، وثانیــا مــن حیــث الخصــائص التــي تمیزهــا عــن غیرهــا مــن 

  .ثائقالو 
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  22ورة الحدید ، من االیة س-24
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 :براءة االختراع كأداة حمایة   . أ
.  26هـي الشـهادة او الســند الـذي یبــین و یحـدد االختــراع و یرسـم أوصـافه و یمــنح حـائزه الحمایــة المرسـومة قانونــا 

شــهادة تعطــي مــن قبــل الدولــة و تمـنح مالكهــا حقــا حصــریا باســتثمار االختــراع الــذي یكــون لهــذه "كمـا تعــرف بأنهــا 
المتعلـــق بشـــهادات  1966مـــارس 3المـــؤرخ فـــي  54/66لجزائـــري فـــي القـــانون القـــدیم رقـــم ان المشـــرع ا 27"البـــراءة 

 1993دیسـمبر 7المـؤرخ فـي  93/17الذي ألغى بموجب المرسوم التشریعي رقم  28المخترعین و إجازات االختراع
یانـــا إجـــازة فـــرق بـــین بـــراءة االختـــراع و شـــهادة االختـــراع ،ویطلـــق علـــى البـــراءة أح 29المتعلـــق بحمایـــة االختراعـــات

ن البــراءة وســیلة قانونیــة إلضــفاء الحمایــة القانونیــة علــى االختــراع إنســتنتج مــن مجمــل هــذه التعــاریف  .االختــراع 
الــذي هــو موضــوع البــراءة ، هــذه األخیــرة تعتبــر ســند الملكیــة لصــاحبها ، ومــا یترتــب علــى مــن قصــر االســتئثار 

البـراءة هـي التـي  ىالصاحب هاو لمن یریده هذا األخیـر ، وبعبـارة أخـر باالختراع و االستفادة منه بالطرق القانونیة 
تمــنح االختــراع الحمایــة المدنیــة و الجزائیــة ألنهــا تعنــي تــوفر االختــراع علــى الشــروط الموضــوعیة و الشــكلیة التــي 

 .یتطلبها القانون و التي سنتطرق لها الحقا 

 :الخصائص القانونیة لبراءة االختراع   . ب

 :التعریفات السابقة لبراءة االختراع نستنتج أنها تتمیز بعدة خصائص قانونیة ، تتمثل كما یلي من خالل 
 البراءة من المنقوالت المعنویة  .1
 البراءة حق مؤقت  .2
 قابلیة البراءة للتصرف و النقل  .3
 قابلیة البراءة للحجز .4
 
 
 

                                                             
،دار الثقافة للنشر و "التنظیم القانوني للترخیص االتفاقیة في ضوء منظمة التجارة العالمیة "االختراع في الصناعات الدوائیة  ریم سعود سماوي ،براءات-26

   48،ص 2008التوزیع ، عمان ، الطبعة االولى ، 
،مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، الطبعة االولى " دراسة مقارنة" على ندیم الحمصي ، الملكیة التجاریة و الصناعیة  -27
  232،ص2010،

  1966مارس3صادرة في  19الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد-28
  1993دیسمبر 8صادرة  81عدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة-29



  : مفهوم العالمة :ثانیا 

نظام االقتصادي الرأسمالي،الذي یقوم على مبدأ الحریة االقتصادیة  في العصر الحدیث بعد تبني العدید من الدول
فــي امــتالك وســائل اإلنتــاج ، و أصــبح بإمكــان الشــركات التــرویج لمنتوجهــا  و توزیعــه فــي مختلــف أنحــاء العــالم ، 
 باإلضـــافة إلـــى زیـــادة حـــد المنافســـة و خـــوف الشـــركات مـــن عملیـــات التقلیـــد لمنتجهـــا التـــي تكبـــدها خســـائر كبیـــرة

،اضــطرت الــى ابتكــار عالمــات تضــعها علــى منتوجهــا لترویجــه و تمییــزه عــن بــاقي المنتوجــات و بالتــالي مســاعدة 
  .المستهلكین على عدم الخلط بین المنتجات 

  ماهیة العالمة التجاریة:  

  : لقد وردت عدة تعاریف للعالمة التجاریة نذكر منها ما یلي 

 أو مصــطلح أو اســم أي أنهــا علــى للتســویق العامــة الجمعیــة عرفــت : تعریــف الجمعیــة العامــة للتســویق -1
 مختلـف طرف من المقدمة الخدمات أو المنتجات تعریف إلى یهدف سبق مما مزیج أو رمز أو تصمیم أو عالمة

المنتوجات والخدمات عـن غیرهـا مـن المنتوجـات  لتمییز الشركات مختلف طرف من المقدمة الخدمات أو الشركات
 .المماثلةو الخدمات 

 عالمـات مجموعـة أو عالمـة أي تعتبـر أنـه علـى لتـریبس اتفاقیـة مـن1 – 15 المادة تنص : تریبساتفاقیة -2
 عــداد فــي یــدخل و ، أخــرى منشــآت تنتجهــا  التــي عــن منشــاة تنتجهــا التــي الخــدمات و الســلع بتمییــز تســمح التــي

 للتسـجیل یصـلح منهـا مـزیج أي و األلـوان مجموعـات و األشـكال و األرقام و الحروف و األسماء التجاریة العالمة
  30.الحصر لیس و المثال سبیل على هي هنا الواردة األمثلة و ، تجاریة كعالمة

 أو رســوم أو رمــوز أو أرقــام أو حــروف أو كلمــات أو أســماء هــي :التعریــف الشــامل للعالمــة التجاریــة  -3
 مشــروع أو زراعیــة أو حرفیــة أو تجاریــة أو صــناعیة منتجــات لتمییــز صــالحة أخــرى إشــارة أیــة و ســبق ممــا مــزیج
و أ صـنعه يعبـدا العالمـة لصـاحب یعـود علیـه العالمـة وضـع المـراد الشـيء أن علـى لداللـة طبیعیـة الثـروة استغل

 .الخدمات من خدمة تأدیة على لداللة أو اختراعه به االتجار
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 :التجاریة العالمات أنواع-4

 الــذي المنــتج بــین و بینهــا بالعالقــةة التجاریــ العالمــة تمیــز درجــةا بموجبهــ تتحــدد أقســام خمســة إلــى العالمــة تنقســم
 :كمایلي هي و سیحملها

 قسمین على تنقسم: المبتكرة -1

 ســوى المســتهلكین أذهــان فــي تــرتبط ال تمیــزا العالمــات أكثــر هــي و معنــى لهــا لــیسة مبتكــر  تجاریــة عالمــات -2
 بالمنتج

 المنــتج لنــوع بصــلة تمــت ال الكلمــة هــذه أن غیــر اللغــة فــي أصــال موجــودة مبتكــرة كلمــة فهــي الثــاني القســم أمــا-3
 أنهـا غیـر ، كبیـرة قانونیـة حمایـة تنـالا فإنهـ المنـتج و العالمـةن بـی رابطـة وجـود لعـدم نظـرا و APPEL  كعالمـة
 اللغـة فـيى معنـ لهـا ألن األول القسـم فـي تنـدرج التـي العالمات من أقل كانت إن و ، كبیرة تسویقیة جهود تتطلب

  .لحفظها یسه مما

 :اإلیحائیة العالمات -2

 هـي و ، مباشـر بشـكل تصـفه ال كانـت إن و صفاته أو المنتج خصائص ببعض للمستهلك توحي عالمات هي و
  .القانونیة الحمایة من جیدة درجة تنال

 

 : الوصفیة العالمات

 العالمة هذه تحت المقدم المنتج نوع أكید بشكل سیعلم المستهلك أن بحیث مباشر، بشكل المنتج تصف التي وهي
  علیها یطلع عندما

 :العامة العالمات

  اللغة، في علیه یطلق الذي نفسه المنتج اسم من تتكون العالمة هذه ألنة إلطالقى اعل قانونیة حمایة تنال ال



  حمایة المواد الصیدالنیة بقوانین براءة االختراع و العالمة التجاریة : الفرع الثاني

  حمایة األدویة األصلیة ببراءة االختراع :أوال 

 8لقد منح المشرع الجزائري حمایة المواد الصیدالنیة ببراءة االختراع فـي نـص تشـریعي وحیـد اال وهـو نـص المـادة 
یمكــن ان یتضــمن االختــراع :" حیــث جــاء فیهــا . لمتعلــق بحمایــة االختراعــات ا 93/17مــن المرســوم التشــریعي 31

منتوجــا او طریقــة صــنع و ال یمكــن الحصــول علــى بــراءة اختــراع مــن اجــل أنــواع النباتیــة او األجنــاس الحیوانیــة و 
الینطبـق علــى  كـذلك الطـرق المجهریـة و المـواد الغذائیـة و الصـیدالنیة و تزینیـة و الكیمیائیـة غیـر ان هـذا اإلجـراء

و ." طــرق الحصــول علــى هــذه المــواد ،و االختراعــات التــي یكــون تطبیقهــا مخــال بــاألمن العــام و حســن األخــالق  
االختــراع نوعــان اختــراع المنتــوج و اختــراع طریقــة صــنع ، و قــد مــنح المشــرع الجزائــري حمایــة للمــواد الصــیدالنیة 

فقـرة اولــى ، تــنص ان بــراءة  2ج الن بـراءة المنتــوج حســب المــادة الجدیـدة بــراءة الطریقــة ، ولـم یمنحهــا بــراءة المنتــو 
المنتوج هي صنع المنتوج و استعماله و تسویقه أما براءة الطریقة فتحمي وسیلة الحصول علـى المنتـوج فقـط ، أي 

  .أن براءة الثانیة اقل استئثار من براءة المنتوج 

المنتـوج مـع العلـم أن النتیجـة واحـدة او نكـون أمـام و مشكل یطرح نفسه حین تكون عدة طرق للحصول على ذات 
عــدة أدویــة لكــن تــم التوصــل إلیهــا عــن طریــق كیفیــة واحــدة و ان االعتــراف ببــراءة الطریقــة الجدیــدة للحصــول علــى 

یمنح المشرع براءة االختراع لألدویـة الجنسـیة علمـا أنهـا  لیسـت  بـراءة لهـا بـل حمایـة علـى أسـاس عالمـة . منتوج 
ط،الن هنالك عدة طرق جدیدة على أدویة معروفة تم اختراعها من قبـل و هـذا المشـكل وقـع فیـه المشـرع تجاریة فق

. الجزائــري و بعــض المشــرعین األجانــب ، لكــن لــیس العــدل أن نحمــي المنتــوج دون حمایــة طــرق الحصــول علیــه 
اختراع ، فان األحق في بـراءة والحق في البراءة االختراع ملك لمن اخترعه أما إذا اشترك عدة أشخاص في انجاز 

فانـه مـن . االختراع ملك مشترك بینهم باعتبارهم شركاء االختراع وقد اعترف المشرع الجزائري باالختراع المشترك 
، حیـث أصـبح یـتم توصـل إلـى مـواد  32غیر المتوقع حالیـا إن یختـرع شـخص واحـد دواء بإمكانیتـه و قدراتـه المالیـة

ث الجامعات بعمل جماعي مشترك ،ومن الممكن اشتراك أشخاص في اختراع  إما صیدالنیة أصلیة في مراكز بح
ویجـب هنـا  التفریـق بـین تعاقـد مـن اجـل انجـاز اختـراع و تعاقـد تنـازل . لصالحه أو لصالح أخر طلـب مـنهم ذلـك 
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على الحقوق المادیة بعد الحصول على براءة االختراع إلى شخص آخر سـواء شـخص معنـوي لـو شـخص طبیعـي 
و في حالة االختراع الثنائي یتفق الشخصان عن طریق عقد مكتوب و عند إیداع طلبهما یكون طلب موحد ، و . 

لكن بیانات شخصیة لكل واحد منهما وحین تمنح البراءة ، فـإذا  مـنح بـراءة المنتـوج فكلیهمـا حـق االسـتعمال وحـق 
سـتعمال طریقـة الحصـول علـى المنتـوج و حــق التسـویق و الحیـازة ، و ان منحـت لهمـا بـراءة الوسـیلة فلهمــا حـق اال

تســویق المنتــوج و ال یطــرح المشــكل حالــة العمــل الثنــائي المتعادلــة بینهمــا و لكــن یقــع مشــكل حینمــا یقــدم احــدهما 
سـنة فیمـا یتعلـق بتـرخیص  20و یجـب تحدیـد مـدة العقـود بحیـث ال یمكـن أن تتجـاوز مـدة . عمال اقل من األخـر 

  .سبة لترخیص العالمات، كما ال یمكن تصور عقد ترخیص غیر محدد النطاق اإلقلیميسنوات بالن 10البراءة و 

و یعد صـدور البـراءة مـیالدا لالختـراع و دلـیال علـى حمایتـه و بدایـة سـریان مـدة االحتكـار فـي اسـتغالله المـادي ، 
تسـجیل آخـر و دفـع  لكن تسري براءة االختراع في إقلـیم دولـة المانحـة و كـل حمایـة إضـافیة فـي دولـة اخـرى یجـب

رسوم ضریبة مالیة جد مرتفعة ، وحالة قیام فرقة البحث بـاالختراع امـا لصـالحها او لصـالح شـخص معنـوي شـركة 
علـى  93/17مـن المرسـوم التشـریعي  8و لكن المشكل آخر یطـرح حیـث جـاء فـي نـص المـادة . صناعة األدویة 

عــن حمایــة المــواد الصــیدالنیة ال ببــراءة  03/07ر األمــر حمایــة المــواد الصــیدالنیة ببــراءة الوســیلة و لكــن لــم یــذك
فیما یخص الترخیص اإلجباري للمنفعة العامة حـین یكـون  4933ولكن نصت المادة . الطریقة و ال ببراءة المنتوج 

فهـذا دلیــل . سـعر المـواد الصـیدالنیة المحمیـة بــالبراءة مرتفـع یمكـن مـنح تــرخیص إجبـاري لكـل مـن یرغــب فـي ذلـك
علـــى أن تصـــدر  03/07مـــن أمـــر  31و قـــد نصـــت المـــادة . لمـــواد الصـــیدالنیة محمیـــة ببـــراءة اختـــراع علــى أن ا

بـراءات االختــراع ذات الطلبـات مســتوفیة لشـروط دون فحــص مســبق و تحـت مســؤولیة الطـالبین دون ضــمان لواقــع 
  .االختراع أو جدته أو جدارته أو تعلیق األمر بوفاء الوصف 

  :نیسة بالعالمات الصناعیة حمایة األدویة الج:ثانیا 

األدویــة نوعــان أدویــة أصــلیة و أدویــة جنیســة ، حیــث تحمــى األدویــة األصــلیة ببــراءة االختــراع ألنهــا تنطــوي علــى 
. الجـدة و النشـاط أالبتكـاري و قابلیـة التطبیــق الصـناعي و تحمـي األدویـة الجنســیة عـن طریـق العالمـة الصــناعیة 

جنیســة علــى أدویــة مماثلــة ألدویــة أصــلیة إمــا أذا ســقطت فــي الملــك العــام و حیــث تعتمــد الصــناعة الصــیدالنیة ال
أصــبحت ملــك مشــترك فــیمكن ألي  كــان صــناعة نســخ منهــا و إمــا بنقــل صــناعتها عــن طریــق عقــود الشــراكة أو 
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و تتم حمایة األدویـة الجنیسـة عـن طریـق العالمـة الصـناعیة ، كـون القـانون یفـرض علـى كـل . الترخیص بنوعیها 
لألدویــة الجنســیة تعییــر التســمیة الصــیدالنیة و ابتكــار عالمــة جدیــدة لتســجیلها لــدى الســلطة المختصــة ، و  صــانع

  .سنوات من تاریخ ایداع الطلب  10تحمى على أساس عالمة صناعیة مدة 

كمــا أنــه مــن المتعــارف علیــه فــي عــرف الصــناعة الصــیدالنیة ان األدویــة الجنیســة مماثلــة فــي النوعیــة و الكمیــة و 
المــادة الفاعلــة مقارنــة مــع األدویــة األصــلیة ، إذن فاألدویــة الجنیســة التحتــوي علــى جــدة و نشــاط ابتكــاري و قابلیــة 

فـي التسـمیة الصـیدالنیة بـذلك تحمـى علـى أسـاس أنهـا التطبیق الصناعي بمـا یتعلـق بتركیبتهـا ، لكـن تحمـل الجـدة 
 34المتعلــق بتســجیل المنتجــات الصــیدالنیة  92/284مــن المرســوم التنفیــذي  4و تأكــد المــادة . عالمــة صــناعیة 

یقصد بالمنتوج الصیدالني النوعي كل مستحضر طبي یماثل تركیبة في األساس منتوجـا صـیدالنیا سـبق تسـویقه :"
تـم تسـجیل معـاییره مـن الشـكل الصـیدالني نفسـه علـى األقـل طبقـا ألحكـام هـذا المرسـوم و لـم  في التراب الوطني و

ویعــد المنتــوج الصــیدالني النــوعي ممــاثال فــي األســاس . یشــر إلــى تحســین عالجــي بالقیــاس إلــى الــدواء المرجعــي 
لبیولـوجي مـع المنتـوج للمنتوج الصیدالني األصـلي و ذلـك فـي الشـكل الصـیدالني و برهنـت الدراسـات علـى تكافئـه ا

و كـــل منتـــوج مماثـــل فـــي التركیبـــة و ) الـــدواء الجنـــیس (یقصـــد المشـــرع بـــالمنتوج الصـــیدالني النـــوعي ." المرجعـــي 
النوعیة و الكمیة و في عناصره الفاعلة و الشكل الصیدالني و برهنـت الدراسـات و التحالیـل المخبریـة علـى تكافئـه 

و قـد نصـت . سـبق الـذكر تسـجیله فـي الجزائـر ) الـدواء المرجعـي (مـع البیولوجي و لم یشار الى تحسـین عالجـي 
علـى إن المدونـة الوطنیـة سـجل المنتوجـات الصـیدالنیة المسـتعملة :" من نفس المرسوم السـابق الـذكر  35 5المادة 

في الطب البشري ،و مصنف المواد الصیدالنیة و ضبط تسـجیلها المسـتمر سـواء كانـت منتوجـات حدیثـة التسـجیل 
و منتوجــات ســحبت مــن الســجل عــن طریــق الشــطب ، كمـــا یــنص فــي المدونــة علــى جمیــع المنتجــات بالتســـمیة أ

المشـــتركة الدولیـــة علـــى النحـــو الـــذي اعتمدتـــه المنظمـــة العالمیـــة لصـــحة و التســـمیة العلمیـــة و مـــا تحملـــه المـــواد 
ر عناصـره الفاعلـة و طــرق الصـیدالنیة مـن عناصـر فاعلـة و تسـمیة خاصـة بـالمنتوج و شـكله الصـیدالني و معـایی

إذن المدونة الوطنیة سجل رصید كـل المسـتعملة فـي الطـب البشـري التـي تـدخل الجزائـر ." استعماله عند الضرورة 
و تســوق فیهــا ، إمــا بالتســمیة الدولیــة المشــتركة او التســمیة الخاصــة أو التســمیة التجاریــة و شــكلها الصــیدالني و 

  .قیود استعمالها 
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  .ح عنهاصموقف المشرع الجزائري من المعلومات غیر مف :المطلب الثاني 

نظامـا خاصــا ) TRIPSاتفاقیـة تــربس ،( 36وضـعت اتفاقیـة الجوانــب المتصـلة بالتجــارة مـن حقــوق الملكیـة الفكریــة 
و أدخلتــه فــي عــداد حقــوق الملكیــة "  المعلومــات غیــر المعلــن عنهــا " لحمایــة المعلومــات الســریة ، أطلقــت علیــه 

الفكریة ، و هذا النظام یتفق في كثیر من جوانبه مع النظام المقرر في القانون األمریكـي لحمایـة األسـرار التجاریـة 
وعلــى الــرغم مــن أن اتفاقیــة الجوانــب المتصــلة  37الســم و المضــمون ، علــى الــرغم مــن أن هنــاك فــرق بینهمــا فــي ا

تناولـــت األســـرار التجاریـــة بشـــيء مـــن التفصـــیل ، و  TRIPSبالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكیـــة الفكریـــة اتفاقیـــة تـــربس 
اعتبرته من أهم االتفاقیات متعددة األطراف التي أسفرت عنها جولة أورجواي ، و أطولها مـن حیـث عـدد المـواد و 

كثرها أهمیة ، و إلزامها الدول األعضاء في المنظمة التجـارة العالمیـة بتـوفیر الحمایـة الالزمـة لتلـك المعـاییر كحـد أ
حمایة المعلومات غیـر " ادنى في تشریعاتها الوطنیة فیما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة التي تتناولها ، ومن أهمها 

تتفق على مفهوم موحد لهـذه الحمایـة  وقـد خصصـنا فـي الفـرع األول  ، إال أن التشریعات المقارنة لم" معلن عنها 
  .مدلول المعلومات غیر مفصح عنها و موقف المشرع الجزائري منها في الفرع الثاني 

  .مدلول المعلومات غیر مفصح عنها وشروطها :   الفرع األول

  :مدلول المعلومات الغیر مفصح عنها:أوال

مفهـــوم موحـــد فـــي الفقـــه المقـــارن لتعریـــف اإلســـرار التجاریـــة ، و ذلـــك لتعـــدد ال یوجـــد : المفهـــوم الفقهـــي -1
التســمیات التـــي ظهـــر بهـــا هـــذا المصـــطلح و كـــذلك نــدرة الدراســـات التـــي عالجـــت هـــذا الموضـــوع و تنـــوع الطبیعـــة 

موضـوع و قـد لـوحظ ان الفقـه الجزائـري لـم یعـرف  األسـرار  التجاریـة ، حتـى انـه لـم یتطـرق لل. التجاریة لكل إقلـیم 
  .برمته ، و بالتالي ال یوجد تعریف فقهي یذكر له 

اما الفقه العربي فنكاد ال نجد سوى الفقه المصري الذي تطرق إلى هذا الموضـوع حینمـا عـرف األسـرار التجاریـة ، 
 المعرفـة"او " األسـرار التجاریـة " یقصد بالمعلومـات غیـر المصـرح بهـا ، و یطلـق علیهـا أحیانـا اصـطالح : "بأنها 
كافــة المعلومــات الســریة المتعلقــة بســلعة مــا أو بمنتجــات معینــة بمــا تشــمله مــن ابتكــارات او تركیبــات أو " الفنیــة 
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مكونــات أو عناصــر ، أو أســالیب أو طــرق أو وســائل صــناعیة ، فهــي بصــفة عامــة مجموعــة المعــارف الفنیــة و 
 38ي یحتفظ بها المنتج أو الصانع و لم یعلن عنهـا التكنولوجیة و اإلسرار التجاریة المتعلقة بالسلع أو المنتجات الت

وهذا یدل على إن الحمایة المقررة لألسرار التجاریة ال تنصب فقط على المعلومات الفنیة أو التقنیة التـي یحوزهـا . 
  .المشروع 

  : المفهوم القضائي -2

لمقارنـة بتعریـف المعلومـات نجد تطبیق قضائي واحد قـام بتعریـف هـذه المعلومـات ، ولكـن هنـاك بعـض التعـاریف ا
  : غیر معلن عنها من خالل التطبیقات القضائیة أهمها 

كـل خبـر : " بانـه 1958یونیـو سـنة  28محكمة النقض االیطالیـة ، فقـد عرفـت السـر فـي حكـم صـادر لهـا بتـاریخ 
عــدا أشـخاص تتــوفر فـیهم صــفات معینـة ، بحیــث تقتضــي  )یجـب ان یظــل فـي طــي الكتمـان عــن كـل األشــخاص 

تعریــف هــذه المعلومــات الســریة أال یعلــم ســوى األشــخاص الــذین تحــتم الظــروف وقــوفهم علــى هــذه الســریة ، كمــا 
. 39"تقتضى أن یتم العمل الـذي یحیطـه المشـرع بالكتمـان فـي غیـر عالنیـة بعیـدا عـن كـل شـخص لـیس طرفـا فیـه 

ي تتماثــل إلــى حــد مــا مــع تعریفــات وقــد قــدم القضــاء األمریكــي أیضــا عــددا مــن التعریفــات لألســرار التجاریــة و التــ
اإلسرار التجاریة هـي خطـة ، معالجـة صـناعیة ، وسـیلة ، تقنیـة ، او : "المشرع لها، و من هذه التعریفات ما یلي 

  "خلیط منها ، معرفة فقط لصاحبها او لمستخدمیه الذین من الضروري إن یأتمنهم علیها 

  :شروطها :ثانیا 

  :40معینة یجب توفرها في اإلسرار التجاریة حتى یمكن حمایتها قانونیا  وقد حددت النظم القانونیة شروط

 .السریة لكونها غیر معروف عادة في صورها النهائیة  )1
 .ان تكون المعلومات ذات قیمة تجاریة نظرا لكونها سریة  )2
 .ان یكون حائز المعلومات قد اتخذ إجراءات معقولة للحفاظ على سریتها  )3

                                                             
في شان حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، و في مجال اخر جاء تعریف السر  2002لسنة  82انون رقم خاطر لطفي ، موسوعة حقوق الملكیة الفكریة ، دراسة تاصیلیة للق -38

  .التجاري على انھ یجب ان یتضمن عناصر فریدة ، وان ال یكون معروفا للجمیع ، او مستعمال في التجارة 
  365ص  1964وراه ،سنة جمال الدین العطیفي ، حمایة الجنائیة للخصوصیة في تاثیر النشر ، رسالة دكت -39
،  2001/2002على تشریعات البلدان العربیة ، القاھرة ، الطبعة الثالثة ' تربس"محمد حسام محمود لطفي ، اثار اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة -40

  67ص 



 : شرع الجزائري من المعلومات غیر المفصح عنها موقف الم:الفرع الثاني 

المشرع الجزائري لم یعترف بالمعلومـات الغیـر مفصـح عنهـا إال فیمـا یتعلـق بمكافحـة المنافسـة الغیـر مشـروعة ، و 
المتعلــق ببــراءة  03/07مــن األمــر  7اتفاقیــة بــاریس بــل ان المشــرع الجزائــري فــي المــادة  10/2فــق نــص المــادة 

ذكـر االسـتثناءات المتعلقـة بموضـوع البـراءات  الحمایـة فـي اطـار عـناالختراع قد استثنى صراحة تقدیم المعلومات 
من الــوطني او االختراعــات تتعلــق بــاأل مــاو أشــار إلــى  19و بالمقابــل نــص علــى االختراعــات الســریة فــي المــادة .

ذات األثر الخاص بالصالح العام دون المساس بالحقوق المادیة و المعنویة للمخترع  و یرى بعـض المتخصصـین 
تعید النظر فـي مسـألة تحدیـد  المنظمة العالمیة للصحة أن كریة انه على الدول األعضاء في في مجال الملكیة الف
المفصــح عنهــا حتــى تظــل الــدول النامیــة ملزمــة بحراســة هــذه المعلومــات الــى اجــل غیــر الغیــر الحمایــة للمعلومــات 

 مسمى مما یعطل قدرات مخترعها

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



:الفصل الثاني  
.الصیدالنیة الحمایة اإلداریة للمواد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الحمایة اإلداریة للمواد الصیدالنیة  :الثانيالفصل 
خطــى  05/85مـن خــالل مــا سـبق ذكــره اتضــح أن المشـرع الجزائــري مــن خـالل قــانون حمایــة الصـحة و ترقیتهــا  

تقنـین المــواد الصـیدالنیة و بتصـمیم عملیـة إنتاجهـا و سـبل تسـویقها إال أن المشــرع  خطـوة كبیـرة مـن اجـل محاولـة 
الجزائري أخذ على عاتقه مسؤولیة إنشاء آلیات إداریة تكفل حمایة حقیقیة لحمایـة المـواد الصـیدالنیة و یتجلـى ذلـك 

  : في 



  باالضـــافة إلـــى تجنیـــب المســـتهلك تقـــوم بمراقبـــة الصـــیدلیات و ملحقاتهـــا الصـــیدالنیة  :مفتشـــیة الصـــیدلیة
 41.األدویة المزیفة و المغشوشة 

  حیـث یقـوم 1994فبرایـر  9المـؤرخ فـي  47-94نظمه المرسوم التنفیذي رقـم  :الدیوان الوطني لألدویة ،
بالحفاظ على المستهلك بقیام لجنة المدونة الوطنیة بإعداد المواد الصیدلیة عن طریـق مصـادقة وزیـر الصـحة 

ال یجـــوز لألطبـــاء لكـــال القطـــاعین العـــام و الخـــاص بوصـــف أو اســـتعمال المـــواد الصـــیدلیة غیـــر و بالتـــالي 
 42.المنصوص علیها في تلك المدونة 

  98نظمــه المرســوم التنفیــذي رقــم  :المركــز الــوطني للیقظــة بخصــوص األدویــة و العتــاد الطبــي-
ا التــي یســببها اســتهالك األدویــة یقــوم بمراقبــة التفــاعالت غیــر المرغــوب فیهــ 1998جــوان  3المــؤرخ فــي 193

 43.المعروضة في السوق باإلضافة الى تنظیم تحقیقات حول الیقظة بخصوص األدویة 

دور مصــالح الصــحة فــي حمایــة : و مـن خــالل ذلــك ارتأینــا إن نتنــاول فــي هــذا الفصــل مــن خــالل المبحــث األول 
  .المواد الصیدالنیة 

 ) مطلب أول(وصایة الوزارة المكلفة بالصحة و  الهیئات تحت ال -
 )مطلب ثاني(مكتب منظمة الصحة العالمیة  -

  المبحث الثاني مصالح الملكیة الفكریة  ودور

  )مطلب أول (دور المعهد الوطني للملكیة الصناعیة  -

  )مطلب ثاني (دور مصالح الرقابة الحدودیة  -

  دور مصالح الصحة في حمایة المواد الصیدالنیة : المبحث األول 
دور مصالح الصحة في حمایة المواد الصیدالنیة في الجزائر بالضـرورة یـؤدي بنـا إلـى الحـدیث عـن الـوزارة لمعرفة 

  .المكلفة بالصحة و الهیئات التابعة لها 

  .دور الوزارة المكلفة بالصحة والهیئات تحت الوصایة  :المطلب األول
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والســكان و إصــالح المستشــفیات تــم تحدیــد  فنجــد أن الــوزارة المســؤولة عــن الصــحة فــي الجزائــر هــي وزارة الصــحة
  . 2011سنة /  21/11المؤرخ في  379-11صالحیات الوزیر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  دور وزارة الصحة في حمایة المواد الصیدالنیة :فرع األول ال

ة و برنــامج وزیــر الصــحة و الســكان و إصــالح المستشــفیات، فــي إطــار السیاســة العامــة للحكومــ حیــث یــتم اقتــراح
عملها ، عناصر السیاسة الوطنیـة فـي مجـال الصـحة و السـكان و إصـالح المستشـفیات و یتـولى متابعـة و مراقبـة 

و یكلـف وزیـر الصـحة و السـكان و إصـالح المستشـفیات ،  44.تنفیذها ، طبقا للقوانین و التنظیمات المعمول بهـا 
باالتصــال مــع مؤسســات الدولــة و هیئاتهــا و الــوزارات المعنیــة و بالتشــاور مــع الشــركاء االجتمــاعیین بالصــالحیات 

  اآلتیة 

 المبادرة بالدراسة االستشرافیة و التفكیر التي من شانها تحدید اختیارات الحكومة في مجـال الصـحة و السـكان 
 .و إصالح المستشفیات 

  إعداد التدابیر و المقاییس الضروریة لممارسة النشاطات و سیر هیاكل قطاع الصحة و تنفیذها. 
  العمل على ترقیة العالقات بین الهیئات المكلفة بالبحث العلمي و قطاع الصحة. 
  إعداد اإلستراتیجیة و السیاسة الوطنیة و تنفیذها في مجال حمایة الصحة و ترقیتها 
 ، تنظیم الوقایة و حفظ صحة السكان و مكافحة األمراض المتنقلة و غیر المتنقلة 
 ،المبادرة ببرنامج نشاطات الصحة الخاصة بفئات المواطنین الهشة أو التي هي في وضع صعب 
 واریة ،إعداد برنامج الصحة الج 
 ، السهر على مكافحة إدمان المخدرات و الممارسات اإلدمانیة 
 ، إعداد و اقتراح تنظیم المنظومة الوطنیة للصحة ، ال سیما إعداد الخریطة الصحیة 
 ، تنظیم العالج الطبي في هیاكل الصحة 
 ،ضبط ممارسة مهن الصحة 
 طبیـــة و التجهیـــزات الصـــحیة المســـتعملة فـــي إعـــداد السیاســـة الوطنیـــة للمنتجـــات الصـــیدالنیة و المســـتلزمات ال

 الطب البشري ،
  ، السهر على التموین بالمنتجات الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة و التجهیزات الصحیة و على نوعیتها 
 ، السهر على الحمایة الصحیة في األوساط الخاصة 
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 متوطنـــة و اقتـــراح تـــدابیر الكشـــف الحـــث علـــى األعمـــال المرتبطـــة بالوقایـــة و مكافحـــة األمـــراض الوبائیـــة و ال
 المرتبطة بها ،

 ، المبادرة بتدبیر مكافحة اإلضرار و التلوث التي تؤثر في صحة السكان و تنفیذها 

و یقترح وزیر الصحة و السكان و إصالح المستشفیات في حدود صالحیاته ،وضع كل آلیة  تنسیق مشتركة بین 
كمـا یتــولى وزیــر . بضـمان تكفــل أفضـل بالمهــام المسـندة إلیــه  القطاعـات أو كــل جهـاز استشــاري و تشـاوري كفیــل
  :الصحة و السكان و إصالح المستشفیات ما یأتي 

  یساهم في المفاوضات الدولیة ، الثنائیة و المتعددة األطـراف المرتبطـة بالنشـاطات التابعـة لمجـال اختصاصـه
، 
  حــدود صــالحیاته، تنفیــذ التــدابیر المرتبطــة یســهر علــى تطبیــق االتفاقیــات و االتفاقــات الدولیــة و یتــولى فــي

 بذلك،

كمــا نجــد إن تنظــیم اإلدارة المركزیــة لــوزارة الصــحة و الســكان و إصــالح المستشــفیات تحتــوى علــى مدیریــة مكلفــة 
  : بحمایة المواد الصیدالنیة

  45: وتكلف بما یأتي : المدیریة العامة للصیدلة و التجهیزات الصحیة  
  المجال المواد الصیدالنیة و المسـتلزمات الطبیـة و التجهیـزات الصـحیة و متابعـة و تطویر سیاسة القطاع في

 مراقبة تنفیذها ،
  تطویر السیاسة المتعلقة بتسجیل المواد الصـیدالنیة و المسـتلزمات الطبیـة و التجهیـزات الصـحیة و المصـادقة

 علیها و تقییم تنفیذها 
  المستلزمات  الطبیة والتجهیزات الصـحیة و إعـداد التـدابیر المالئمـة تحدید الحاجیات من المواد الصیدالنیة و

 الموجهة قصد ضمان ضبطها و توفیرها ،
  المســـاهمة فـــي ترقیـــة و متابعـــة االســـتثمار فـــي مجـــال المـــواد الصـــیدالنیة والمســـتلزمات الطبیـــة و التجهیـــزات

 الصحیة ،
 طبیـــة والتجهیـــزات الصـــحیة و متابعتهـــا ، مـــع إعـــداد سیاســـة تحـــدد أســـعار المـــواد الصـــیدالنیة والمســـتلزمات ال

 الهیاكل و القطاعات الوزاریة المعنیة ،
 ، ضمان توازن في مجال التغطیة بالصیدلیات 

                                                             
 .مستشفیاتال وإصـالح والسكـان الـــــصـــــحــــــة وزارة في كزیةلمرا اإلدارة تـــــنـــــظــــــیم یــتـضـمن 11/380 رقم تــنــفــیــذي مــرســوم -  45
  



  المبــادرة بالدراســات الهادفـــة إلــى تقــدیر تلبیـــة حاجیــات الســـكان مــن المــواد الصـــیدالنیة و المســتلزمات الطبیـــة
 والتجهیزات الصحیة و تشجیعها ،

 كیل ملفات الترخیص للتجارب العیادیة و تجارب التكافؤ الحیوي و اتخـاذ التـدابیر الكفیلـة بترقیتهـا مراقبة و تش
، 

 وهنا نجد إن هاته المدیریة تحوي على مدیریتین فرعیتین وهما 

 : مدیریة المواد الصیدالنیة  .1

  46،طبیةالصیدالنیة و المستلزمات ال تنفیذ إستراتیجیة القطاع في مجال:و تكلف بما یأتي  

 تحلیل الحاجیات من المواد الصیدالنیة و اقتراح التدابیر الموجهة لضمان ضبطها ، تحدید و 
 ، المشاركة في إعداد قائمة المواد الصیدالنیة القابلة للتعویض 
 الموجهة إلى ضبط استهالك المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة، اقتراح كل التدابیر 
  ، المساهمة في ترقیة و متابعة االستثمارات في مجال المواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة 
 ، تنظیم و تحدید إجراءات تسییر و مراقبة الصیدلیات االستشفائیة 
 ،إعادة تأهیل المستحضرات الصیدالنیة 
 ، السهر على التواجد المتوازن للصیدلیات و ضمان مراقبتها 
  إجراء التصدیق على التجارب العیادیة الخاصة باألدویة السهر على احترام 

  )و نذكر منها  :  (و تضم اربع مدیریات فرعیة  

 :أتي یو تكلف بما : المدیریة الفرعیة لترقیة المواد الصیدالنیة  .1.1
  ترقیة اإلنتاج الوطني للمواد الصیدالنیة ،تشجیع 
  المستلزمات الطبیة ،متابعة االستثمارات في مجال المواد الصیدالنیة و 
 أو توزیع المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة، /تسلیم رخص استغالل المؤسسات الخاصة بإنتاج و 
 ، القیام بتفتیش الوحدات اإلنتاجیة و مؤسسات التكنولوجیا الحیویة و تدقیقها 
  الصـیدالنیة والمسـتلزمات الطبیـة المبادرة بالدراسات الهادفة إلى تقدیر تلبیة حاجیات السـكان فـي مجـال المـواد

 و تشجیعها ،
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 ، دراسة طلبات انجاز تجارب عیادیة و تجارب التكافؤ الحیوي و إعداد التراخیص بشأنها و متابعة سیرها 
 ، متابعة نشاطات لجان األخالقیات المتعلقة بالتجارب العیادیة 
 ، اعتماد شركات تقدیم الخدمات في مجال التجارب العیادیة 
 نشاطات الیقظة بخصوص األدویة و العتاد الطبي  متابعة 

 :و تكلف بما یأتي : المدیریة الفرعیة لتسجیل المواد الصیدالنیة  .1.2
 ،تسجیل المواد الصیدالنیة 
 ،إعداد المدونات الوطنیة للمواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة و تحیینها بصفة دوریة 
 ، إعداد قائمة األدویة األساسیة و تحیینها 
 ، المصادقة على المستلزمات الطبیة 

  :أما بخصوص الهیئات التابعة لوزارة الصحة و ألحاقة حمایة المواد الصیدالنیة فنجد

 المخبر الوطني لمراقبة المواد الصیدالنیة فرع أول  -
 الوكالة الوطنیة للصحة فرع ثاني  -

  :الصیدالنیةدور الهیئات تحت وصایة وزارة الصحة في حمایة المواد :الفرع الثاني

  المخبر الوطني لمراقبة المواد الصیدالنیة: أوال  

ذي  24المـؤرخ فـي  140-93تم إنشاء المخبـر الـوطني لمراقبـة المـواد الصـیدالنیة بموجـب المرسـوم التنفیـذي رقـم 
المخبـر " و هو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تسمى 47. 1993یونیو سنة  14الموافق ل  1413الحجة عام 

تتمتــــع بالشخصــــیة المعنویــــة و  " بــــالمخبر" و یشــــار إلیهــــا فیمــــا یــــأتي " ي لمراقبــــة المنتوجــــات الصــــیدالنیة الــــوطن
  .االستقالل المالي ، وتوضع تحت  وصایة الوزیر المكلف بالصحة 

 169تتمثل مهمة المخبر في مراقبة نوعیة المنتوجـات الصـیدالنیة و خبرتهـا مثلمـا هـو محـدد فـي المـواد  :مهامه 
  48.و المذكور أعاله  1985فبرایر  16المؤرخ في  05-85من القانون رقم  171و  170و

  ،یدرس الملفات العلمیة و التقنیة للمنتوجات الصیدالنیة المعروضة للتسجیل 
 ، یعد المناهج و التقنیات المرجعیة على الصعید الوطني 
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   لوطني ،یمسك المواد المعیاریة و المنتوجات المرجعیة على الصعید ا 
  یمســــك بنــــك للمعطیــــات التقنیــــة التــــي تتعلــــق بالمقــــاییس و طــــرق اخــــذ العینــــات و مراقبــــة نوعیــــة المنتوجــــات

 الصیدالنیة و یضبطه باستمرار ، 
 ، یراقب انعدام الضرر في المنتوجات الصیدالنیة المسبوقة و فعالیتها و نوعیتها 
  یهتم بالبحث التقني و العلمي المرتبط بهدفه 
 راسة لها عالقة بمهنته، ینجز كل د 

. یؤهل المخبر ألداء خدمات الخبرة و إلبرام كل العقود و االتفاقیات لهذا الغـرض مـع  كـل مؤسسـة أو إدارة  كما 
كمـــا یؤهـــل لتقـــدیم خـــدمات فـــي مجـــال التكـــوین ، ال ســـیما بتنظـــیم تـــدریب تطبیقیـــة فـــي منـــاهج مراقبـــة  المنتوجـــات 

مخبـر فـي إطـار اإلجـراءات المقـررة و طبقـا للتشـریع و التنظـیم المعمـول بهمـا و و یؤهـل ال. الصیدالنیة و تقنیاتها 
  في حدود مهمته ، إلبرام اتفاقیات تعاون مع الهیئات األجنبیة المماثلة و مع المنظمات الدولیة 

یعــین المـدیر العــام  عـام  یـدیر المخبـر مجلــس إدارة و یسـیره مــدیر عـام یسـاعده أمــین: تنظـیم المخبــر و عملــه
یشـكل مجلـس اإلدارة : مجلـس اإلدارة . یـزود المخبـر بمجلـس علمـي و تقنـي . بقرار من الـوزیر المكلـف بالصـحة 

 49: كما یلي

المــدیر المكلــف بالصــیدلیة فــي الــوزارة المكلفــة بالصــحة رئیســا ، ممثــل عــن الــوزارة المكلــف بالــدفاع الــوطني، ممثــل 
، ممثـل عـن الـوزیر المكلـف بالجامعـات، ممثـل عـن الـوزیر المكلـف بالبحـث، ممثـل عن الوزیر المكلف باالقتصاد 

عـن الـوزیر المكلـف بالفالحـة، ممثـل عـن الـوزیر المكلـف بالصـناعة، ممثـل عـن فـرع النقابـة الوطنیـة للصـیادلة فـي 
الـذین یتمتعـون  المجلس الوطني األخالقیة المهنـة الطبیـة ثالثـة خبـراء یختـارون نظـرا لصـفتهم مـن بـین رجـال العلـم

یجتمــع مجلـس اإلدارة فـي دورة عادیــة مـرتین فــي  .بشـهرة معتـرف بهــا میـدان مراقبـة نوعیــة المنتوجـات الصـیدالنیة 
یمكنـه أن یجتمـع فـي دورة غیـر عادیـة بنـاء علـى اسـتدعاء مـن رئیسـه أو  و. السنة بناء على استدعاء من رئیسـه 

المسائل التي لهـا عالقـة بنشـاط المخبـر  لشان كبیتخذ قرارات  یتداول مجلس اإلدارة  و أعضائه 3/2بطلب ثلثي 
  50:ما یأتي  السیما

 برامج العمل السنوي و المتعددة السنوات، و كذا حصیلة عمل السنة المنصرمة، مشاریع -
 ت،الشروط العامة إلبرام العقود و االتفاقات و االتفاقیا -
 الخبرة الداخلیة و الخارجیة ، الشروط العامة لعرض -
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 حساب اإلداري و حساب التسییر ،لا -
 قبول الهبات و الوصایا، -
ل بـراءة و مهـارة كیفیات استعمال المـوارد الخاصـة الناجمـة عـن عمـل المخبـر ، السـیما مشـاریع اسـتغالل كـ -

 مهنیة ،
 : المدیر العام  )1

یجـب ان یختـار حتمـا مـن بـین .یعین المدیر العام بمرسوم تنفیذي یصدر بناء على اقتراح الـوزیر المكلـف بالصـحة
یعـد مشـروعي ینفـذ قـرارات مجلـس اإلدارة ، الموظفین الذین لهم تكوین علمـي یناسـب الـنمط التخصصـي للمنصـب 

 51التنظیم الداخلي و النظام الداخلي للمخبر 

ئمین و المـؤقتین بمـا فـیهم الخبــراء ، باسـتثناء المسـتخدمین الـذین خصـص لهـم نــوع یوظـف المسـتخدمین الـدا -
 أخر من التعیین ،

 یحضر مشروع المیزانیة التقدیریة و بعد حسابات المخبر و یأمر بصرف النفقات ، -
 یمارس السلطة السلیمة على جمیع مستخدمي المخبر ، -
 عقد ، ویوقع كل اتفاقیة أو اتفاق أ -

 : یتولي المجلس العلمي و التقني ما یأتي   :ي و التقني المجلس العلم )2
 یدرس و یبت في مشاریع برامج األعمال العلمیة و التقنیة للمخبر ، -
 یساهم مع المصالح المعنیة في تقدیر اإلعتمادات المتعلقة باألنشطة العلمیة و التقنیة و توزیعها ،  -
 بطه ، یسعى إلى إثراء الصندوق الوثائقي للمخبر و إلى ض -
 یعد برنامج مشاركة المستخدمین العلمیین للمخبر في المؤتمرات و ملتقیات وطنیة و دولیة،  -
 یقیم أعمال المخبر في المجال التكوین و البحث ، -
 یبدي رأیه في كل المسائل التي یطرحها علیه المدیر العام ،  -

  : یشكل المجلس العلمي و التقني للمخبر كما یأتي 

 رئیسا، . مخبرالمدیر العام لل -
 مسؤولو مختلف األقسام التقنیة و العلمیة للمخبر ، -
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أو الدولیــة نظــرا لكفــاءاتهم فــي میــدان / أعضــاء یختــارون مــن بــین المجموعــة العلمیـة الوطنیــة و ) 4(أربعـة  -
ر مراقبة نوعیة المنتوجات الصیدالنیة ، ویعینهم الوزیر المكلف بالصحة بناء على اقتراح المدیر العام للمخب

. 

  .الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة : ثانیا 

صــفر عــام 24لمــؤرخ فــي  308 -15تــم إنشــاء الوكالــة الوطنیــة للمــواد الصــیدالنیة بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم 
وهي وكالة تضـطلع لحمایـة المـواد الصـیدالنیة المسـتعملة فـي الطـب  2015.52دیسمبر سنة  6الموافق ل  1437

  .البشري و هي ذات سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي

  53 :مهامها-1

السهر على مراقبة نوعیة المـواد الصـیدالنیة و المسـتلزمات الطبیـة المسـتعملة فـي الطـب البشـري و سـالمتها  -
 ا و مرجعیتها ، و فعالیته

القیـــام بتقیـــیم الفوائـــد و األخطـــار المرتبطـــة باســـتعمال المـــواد الصـــیدالنیة و المســـتلزمات الطبیـــة فـــي الطـــب  -
 البشري ،

 تسجیل األدویة و المصادقة على المواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري ، -
 و المستلزمات الطبیة ،القیام بخبرات و مراقبة المواد الصیدالنیة  -
تكوین بنك للمعطیات العلمیة والتقنیة الضروریة لتأدیة مهمتها ، و تتلقى لهـذا الغـرض كـل معلومـة طبیـة و  -

 علمیة ،
تجمیع وتقییم المعلومات ذات الصلة باإلفراط في استعمال الدواء و التبعیـة لـه التـي تتسـبب فیهـا مـواد مـؤثرة  -

 نفسیا،
 في إطار التكافؤ الحیوي ،) یریةسر (انجاز تجارب عیادیة  -
تقیــیم التجــارب العیادیــة و العمــل علــى توقیــف كــل اختبــار أو إنتــاج أو تحضــیر أو اســتیراد أو اســتغالل أو  -

توزیع أو توضیب أو حفظ أو وضع في السوق ، مجانا أو بمقابل و كذا تسلیم أو استعمال دواء خاضع أو 
 أن یشكل خطرا على الصحة البشریة ، غیر خاضع للتسجیل عندما یكون شان المنتوج

إبداء رأیها فـي كـل المسـائل المرتبطـة بـالمواد الصـیدالنیة والمسـتلزمات الطبیـة المسـتعملة فـي الطـب البشـري  -
 .وكذا في فائدة كل منتوج جدید 
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المشــاركة فــي إعــداد اســتراتیجیات وتنمیــة قطــاع الصــیدلیة واقتــراح العناصــر التــي تســاعد علــى ذلــك الســیما  -
 .تحدید االحتیاجات في مجال إنتاج المواد الصیدالنیة ب

تنظیمي یسیر مجال الصیدلیة و المواد الصیدالنیة و إبداء رأیها في كل مشروع نص ذي طابع تشریعي أو  -
المستلزمات الطبیة المستعملة فـي الطـب البشـري ، وتقـدم كـل االقتـراح یرمـي إلـى تحسـین األحكـام المعیاریـة 

 ذا المجال  المعمول بها في ه
القیــام بكــل الدراســات و األبحــاث و أنشــطة التكــوین أو اإلعــالم فــي مجــاالت اختصاصــها، و المســاهمة فــي  -

 تشجیع البحث العلمي في مجال المواد الصیدالنیة،
المشاركة في إعداد المدونات الوطنیة للمواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیـة المسـتعملة فـي الطـب البشـري  -

 الدوري،  و تحیینها
مراقبـــة اإلشـــهار و الســـهر علـــى إعـــالن طبـــي موثـــوق بـــه یتعلـــق بـــالمواد الصـــیدالنیة و المســـتلزمات الطبیـــة  -

 المستعملة في الطب البشري ، 
الرد على كل طلب صادر عن صادر عن السلطات المعنیـة فیمـا یتعلـق بكـل مسـالة مرتبطـة بمجـال المـواد  -

 الصیدالنیة، 

  : الوطنیة للمواد الصیدالنیة التنظیم الهیكلي للوكالة-2

  :مجلس اإلدارة 

  54:یتكون مجلس اإلدارة الذي یرأسه المدیر العام للوكالة من األعضاء األتي ذكرهم 

 ممثل الوزیر المكلف بالصحة ، -
 ممثل الوزیر المكلف بالدفاع الوطني ،  -
 ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة ، -
 ممثل الوزیر المكلف بالمالیة ، -
 ممثل الوزیر المكلف بالعمل و التشغیل و الضمان االجتماعي،  -
 ممثل الوزیر المكلف بالتعلیم العالي و البحث العلمي ، -
 ممثل الوزیر المكلف بالصناعة ، -
 ممثل الوزیر المكلف بالتجارة ،  -

                                                             
  وسیرھا وتنظیمھا البشري الطب في المستعملةالصیدالنیة  للمواد الوطنیة الوكالة مھام یحدد 2015 دیسمبر 06 في مؤرخ308 /15المرسوم التنفیذي  -  54



 ممثل الوزیر المكلف بالبیئة ،  -
 ممثل الوزیر المكلف بالفالحة ، -
 ن الوطني ، ممثل الوزیر المكلف بالتضام -

  : مهام مجلس اإلدارة 

و بــرامج العمــل الســنویة و المتعــددة الســنوات للوكالــة ، الســیما فــي مجــال ضــبط المشــاریع  و المخططــات  -
 السوق و مراقبة المواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة ، وكذا شروط الحصول على هذه المواد ،

 55،التشجیع على تحقیق أهدافها كل المسائل الرامیة الى تحسین سیر الوكالة و  -

  :المدیر العام 

وتنهــى مهامــه حســب . یعــین المــدیر العــام للوكالــة بمرســوم رئاســي ینــاء علــى اقتــراح مــن الــوزیر المكلــف بالصــحة 
  .اإلشكال نفسها 

  :  مهام المدیر العام

 تمتثل الوكالة أمام العدالة و في جمیع أعمال الحیاة المدنیة ، -
 اإلدارة،تنفیذ قرارات مجلس  -
 إعداد مشروع میزانیة الوكالة ، -
 56إعداد تقریر سنوي و حصیلة عن نشاطات الوكالة و یرسلهما الى الوزیر المكلف بالصحة ، -

  .مدیرین) 6(یساعد المدیر العام للوكالة، في ممارسة مهامه، أمین عام و ستة 

ت و الكفـاءات المطلوبـة و یثبتـون سـبع یعین األمین العام و المـدیرین مـن بـین األشـخاص الـذین یسـتوفون المـؤهال
  .سنوات، على األقل، من ممارسة الفعلیة في المیادین المرتبطة بمهام الوكالة) 7(

  :المجلس االستشاري

  57: یتكون المجلس االستشاري للوكالة من 
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 ممثل عن المجلس الوطني لآلداب الطبیة ، -
 ممثل عن الضمان االجتماعي، -
 الذریة ،ممثل عن محافظة الطاقة  -
 المتعاملین في المجال الصیدالني،) 2(ممثلین عن  -
 ممثل عن منظمات الصیدلیات ، -
 ممثل عن جمعیات المرضى ، -
 ممثل عن الجمعیات الناشطة في میدان الطب ،  -
 .خبراء غیر أولئك األعضاء في اللجان المختصة ، یعینهم الوزیر المكلف بالصحة ) 3(ثالث  -

  .یستعین بكل شخص من شانه أن یساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاتهیمكن المجلس االستشاري أن 

  : مهامه

یبدي المجلس االستشاري للوكالة آراء و یدلي باقتراحات في كل المسائل المرتبطـة بمهـام الوكالـة ، و بهـذه الصـفة 
  58:، یكلف على الخصوص،بما یأتي 

 التي یعرضها مجلس اإلدارة،یبدى رأیه في كل المسائل المرتبطة بالمجال الصیدالني  -
 المستلزمات الطبیة، یقترح التدابیر التي تسمح بتشجیع اإلنتاج في مجال الصیدالنیة و -
 یقترح تدابیر تهدف إلى ضمان ضبط سوق المواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة، -
 المستلزمات الطبیة،یقترح العناصر التي تسمح بالسهر على ضمان الوصول إلى المواد الصیدالنیة و  -

  : اللجان المتخصصة و تشكیلها 

تعتمد الوكالة في ممارسة مهامها على لجان متخصصة تكلف بإبداء رأیهـا فـي المسـائل المرتبطـة ،علـى التـوالي ، 
، 59بتســجیل المــواد الصــیدالنیة و المســتلزمات الطبیــة و المصــادقة علیهــا و اإلعــالم الطبــي و العلمــي و اإلشــهار 

جمـادى  26المـؤرخ فـي  05-85مـن القـانون رقـم  2-173سة األسعار الخاصة بهـا طبقـا ألحكـام المـادة وكذا درا
متخصصـــة لضـــمان كـــل خبـــرة أو  و تتـــوفر الوكالـــة علـــى مخـــابر 1985فبرایـــر  16الموافـــق  1405األولـــى عـــام 

تـدلي . ي الطـب البشـري مراقبة مرتبطة باختصاصها تتعلق بـالمواد الصـیدالنیة و المسـتلزمات الطبیـة المسـتعملة فـ
أدنــــاه برأیهــــا ، كــــل فیمــــا یخــــص مجــــال  9و  7و  5و  3اللجــــان المتخصصــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــواد 
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ـــة الوطنیـــة للمـــواد  اختصاصـــها حـــول الملفـــات التقنیـــة اإلداریـــة للطلبـــات التـــي یعرضـــها علیهـــا المـــدیر العـــام للوكال
 الصیدالنیة المستعملة في الطب البشري

 : تكلف لجنة تسجیل األدویة برأیها ، على الخصوص في: 60دویةلجنة تسجیل األ .1
 ملفات طلبات التسجیل و طلبات الترخیص المؤقتة الستعمال األدویة ، -
 تعدیل مقررات التسجیل و تجدیدها ، -
 سحب مقررات التسجیل أو التنازل عنها أو توقیفها المؤقت ، -

  : تتكون لجنة تسجیل األدویة من 

  الصیدالنیة،خبیر في الكیمیاء 
 ،خبیر في الصیدلة التقنیة 
 ،خبیر في علم السموم الصیدالنیة 
  خبیر في الیقظة الصیدالنیة 
 ، خبیر في البیولوجیا 
  ، خبیر في البیو تنولوجیا 
  ،خبیر في تنظیم الصیدالني 
  خبیر عیادي حسب الصنف العالجي معني بإشغال اللجنة المسجلة في جدول األعمال 
تكلـــف لجنـــة  : لجنـــة المصـــادقة علـــى المـــواد الصـــیدالنیة و المســـتلزمات الطبیـــة المســـتعملة فـــي الطـــب البشـــري .2

  61: المصادقة على المواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري بإبداء رأیها في 
 ، ملفات طلبات المصادقة على المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة 
 یالت مقررات المصادقة و تجدیدها ،تعد 
 ، سحب مقررات المصادقة أو توقیفها المؤقت 

  : تتكون لجنة المصادقة من 

 ،خبیر في الفیزیاء الصیدالنیة 
   ، خبیر في الكیمیاء الصیدالنیة 
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 ، خبیر في الیقظة بخصوص العتاد الطبي 
 ،  خبیر في التنظیم التقني في مجال المواد الصیدالنیة 
  علم السموم الصیدالني،خبیر في 
 ، خبیر عیادي معني بكل نوع من المستلزمات الصیدالنیة و الطبیة مسجل في جدول أعمال اللجنة 
 لجنة مراقبة اإلعالم الطبي و العلمي و اإلشهار  .3

   62:تكلف لجنة مراقبة األعالم الطبي و العلمي و اإلشهار بإبداء رأیها في 

  العلمي حول المواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة، ملفات المتعلقة باإلعالم الطبي و 
 ، منح تأشیرة اإلشهار المتعلقة بالمواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة او رفضها او سحبها  

 : و تتكون لجنة مراقبة اإلعالم الطبي والعلمي و اإلشهار من 

 ، خبیر في اإلعالم 
 ،خبیر في االتصال و التسویق 
 ب الصیدالني ،خبیر في التوضی 
 ،خبیر في اإلعالم الطبي 
 63:لجنة دراسة أسعار المواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري  .4

تكلــف لجنــة دراســة أســعار المــواد الصــیدالنیة و المســتلزمات الطبیــة المســتعملة فــي الطــب البشــري بدراســة أســعار 
و إبداء الرأي فیها ،عند اإلنتاج و عند االسـتیراد ، التـي یقترحهـا المتعامـل المواد الصیدالنیة و المستلزمات الطبیة 

لكل منتوج و مستلزم طبي خاضع للتسجیل أو المصادقة على أسـاس ملـف یتضـمن الوثـائق االقتصـادیة و المالیـة 
  : و تتكون لجنة دراسة أسعار المواد الصیدالنیة في الطب البشري من . الضروریة 

  الوزیر المكلف بالصحة،ممثل عن 
 المدیریة العامة للجمارك و المدیریة العامة للضرائب (عن الوزیر المكلف المالیة ) 2(ممثلین( 
  ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة 
  ممثل عن الوزیر المكلف بالضمان االجتماعي 
  خبیر في الحاسبة التحلیلیة 
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  خبیر في اقتصاد الصحة 
  أعاله یعینه نظراؤه 2مذكورة في المادة خبیر عن لجنة متخصصة 

كمـا یجـب أن تبـدي جمیـع اللجـان   .یعین ممثلو الوزارات من بین األشخاص المختصین في مجال أسـعار األدویـة
یمكــن . غیــر انــه. یومــا الــذي تلــي تـاریخ إخطارهــا) 30(المـذكورة رأیهــا فــي كــل ملـف یعــرض علیهــا خــالل ثالثـین 

یجـب . یومـا عنـدما یطلـب تتمـیم الملـف أو تقـدیم توضـیحات كتابیـا) 30(جاوز ثالثین تمدید هذا الطلب بمدة ال تت
أن یبلـــغ الـــرأي الـــذي تبدیـــه اللجـــان فـــي كـــل ملـــف مـــدروس إلـــى المـــدیر العـــام للوكالـــة الوطنیـــة للمـــواد الصـــیدالنیة 

  .المستعملة في الطب البشري في أجال المنصوص علیها قانونا

   ة العالمیة في حمایة المواد الصیدالنیة  دور مكتب الصح :المطلب الثاني

و مـن خــالل ذلـك یتضــح الـدور الــذي تلعبــه المنظمـة العالمیــة خاصـة فــي البلــدان اإلفریقیـة فــي مـدى وجــود تــدابیر 
  : تضمن توفر المنتجات الطبیة و ممارسة ظاهرة األدویة المزیفة من خالل ذلك تناولنا 

 )ل فرع أو (منظمة الصحة العالمیة بالتعریف  -
 )فرع ثاني (األدویة المزیفة  -

  تعریف منظمة الصحة العالمیة  :الفرع األول 

و تعقد الجمعیة اجتماعاتهـا . جمعیة المنظمة العالمیة هي اعلي جهاز التخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمیة
مایو من كل عام، و تحضر اجتماعاتها وفود من جمیع الدول األعضاء البـالغ عـددها / عادة في جنیف في أیار 

  دولة  194

  64:ویتمحور برنامج المنظمة من النقاط التالیة

 .زیز التنمیةتع - 1
 .تدعیم األمن الصحي - 2
 .تعزیز النظم الصحي - 3
 .تسخیر البحوث و المعلومات و البینات - 4
  .تحسین األداء:تقویة الشراكات  - 5
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  تعمل منظمة الصحة العالمیة على بلوغ أهدفها من خالل وظائفها األساسیة : وظائف المنظمة 

  الحاســمة للصـحة والـدخول فــي الشـركات التــي تقتضـي القیــام تـوفیر القیـادة فیمــا یتعلـق بالمســائل ذات األهمیـة
 .بأعمال مشتركة 

  بلورة برنامج أعمال البحوث و حفز تولید المعارف المفیدة و تجسیدها و بثها. 
  تحدید القواعد و المعاییر و تعزیز و رصد تنفیذها. 
 توضیح الخیارات السیاسیة األخالقیة و المسندة بالبینات. 
 لتقني و حفز التغییر و بناء القدرة المؤسسیة المستدامة إتاحة الدعم ا. 
  رصد الوضع الصحي و تقییم االتجاهات الصحیة. 

  65: مكاتب منظمة الصحة العالمیة 

إفریقیا المكتب الرئیسي جمهوریـة، برازافیـل الكونغـو و المكتـب اإلقلیمـي إلفریقیـا یضـم كافـة البلـدان اإلفریقیـة  -
تقـع جمیعهـا تحـت المكتــب (جنـوب السـودان ، والمغـرب الصــومال لیبیـا تـونس  باسـتثناء مصـر ، السـودان ،

 )اإلقلیمي لشرق المتوسط  
المكتب اإلقلیمي ألوربا یشمل معظم دول أوروبا باإلضافة إلـى  الدنمارك، كوبنهاغن أوروبا المكتب الرئیسي -

 إسرائیل
 أسیا باإلضافة إلى كوریا الشمالیةمعظم دول شرق  الهند ، نیودلهي جنوب شرق أسیا المكتب الرئیسي -
المكتب اإلقلیمي لشرق المتوسط یشمل بلدان إفریقیا التي لم  مصر ، القاهرة شرق المتوسط المكتب الرئیسي -

 یتم تضمینها في المكتب اإلقلیمي إلفریقیا فضال عن دول الشرق األوسط باكستان ، باستثناء إسرائیل
المكتب اإلقلیمي لغرب المحیط الهادئ یشـمل البلـدان  لفلبین ، مانیالا غرب المحیط الهادئ المكتب الرئیسي -

األســیویة التــي ال تقــع فــي إقلــیم جنــوب شــرق أســیا و إقلــیم شــرق المتوســط ،و جمیــع باإلضــافة إلــى كوریــا 
 الجنوبیة و البلدان في اوقیاتوسیا

  نالوالیات المتحدة األمریكیة، العاصمة واشنط المكتب الرئیسي األمریكیتین -

  األدویة المزیفة:الفرع الثاني 

 :تعریف األدویة المزیفة : أوال 
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یستخدم لوصف الدواء الذي ینتجه شـخص أخـر أو ) بالك للقانون (حسب قاموس )األدویة المزیفة ( إن مصطلح 
هیئة غیر الشركة المصـنعة األصـلیة ، عـن طریـق نسـخ وتقلیـد المنـتج األصـلي مـن دون سـلطة أو حـق ، بغـرض 

، حسب تعریف منظمة 66اء المزیف الخداع أو الغش ، ومن ثم تسویق نسخ مزورة أو مقلدة للدواء األصلي و الدو 
هو واحد من األدویة التي یتم إنتاجها عمدا بطریقة احتیالیة ، و وضع اسم و هویة و مصـدر :( الصحة العالمیة 

مزیف علیه ، و التقلید یمكن أن ینطبق على كل المنتجات ذات العالمة التجاریـة و المنتجـات العامـة و المقلـدة و 
من منتجـــات تحتـــوي علـــى مكونـــات غیـــر صـــحیحة أو مكونـــات خاطئـــة ، بـــدون وجـــود المنتجـــات المقلـــدة قـــد تتضـــ

  ). للمكونات النشطة على اإلطالق ، أو بوجود قلیل أو غیر كاف لها مع تعبئة و تغلیف مزیف 

  : خطورة األدویة المزیفة :ثانیا 

امیـة ، ومـع ذلـك ، فـان المـدى ومن المعروف أن مشكلة األدویة المزیفة موجود في كـل مـن البلـدان المتقدمـة و الن
و قـد ظهـرت مشـكلة . الحقیقي للمشكلة ال یعرف على وجه الدقة ألنه لم تجر اي دراسة عالمیة بشـأنه حتـى اآلن 

خبــراء ترشــید ( األدویــة المزیفــة فــي التجــارة الدولیــة ألول مــرة فــي مــؤتمر لمنظمــة الصــحة العالمیــة تحــت عنــوان 
و منذ ذلك الحین نما الـوعي العـام لمشـكلة األدویـة  1985في عام ) مة كینیا عاص) (استخدام الدواء في نیروبي 

المزیفــة ، و اهتمــت كــل مــن الجهــات الحكومیــة و الشــركات المصــنعة بــالجهود الرامیــة إلــى منــع المشــكلة ، وتلقــت 
و بنـاء . .منظمة الصـحة العالمیـة تقـاریر تتعلـق باألدویـة المـزورة مـن بعـض الـدول األعضـاء فیهـا أسـاس طـوعي 

  على المعلومات، فمن المعروف إن المشكلة موجودة في كل البلدان المتقدمة و النامیة معا 

  : عوامل ظهور األدویة المزیفة :ثالثا  

  67:متنوعة هي العوامل الجاذبة للتزویر ویمكن تلخیصها في

 انعدام اإلرادة السیاسیة و عدم االلتزام بمقارنة التزییف. 
  دویةمناسبة لألعدم وجود تشریعات. 
 غیاب أو ضعف المنظمات المختصة بالجودة. 
 ضعف إنفاذ العقوبات الجزائیة. 
 الفساد وتضارب المصالح. 
 الطلب یتجاوز العرض. 
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 غیاب التنسیق بین البلدان المصدرة و مناطق التجارة الحرة. 
 احتكار قلة من الدول إنتاج أدویة معینة. 

  : دور مكتب الصحة العالمیة في مكافحة  األدویة المزیفة :رابعا 

فریـق عمـل ) إیمباكـت(اقترحت منظمة الصحة العالمیة إنشاء فریق عمل دولـي  لمكافحـة تزویـر المنتجـات الطبیـة 
عـالمي یعمـل بنـاء علـى المؤسســات الموجـودة و یجمـع الهیئـات الخاصـة و العامــة و الدولیـة و یعمـل علـى خمســة 

  68: اور مح

و یــرأس هــذا المحــور الصــناعي و منظمــوا الــدواء و هــذا المحــور متطــور ، وعلــى بــاقي الفرقـــاء : التقنیــة  -1
 نعرفه ما یتوفر و استخدامه ، و لكن نظرا للفارق التقني بین الدول فال ید من نقل التكنولوجیا 

ــــدة و الفعالــــة ، و البحــــث عــــن الوســــائل لتنســــیق : التشــــریع  -2 ــــدول و تقــــدیم النمــــاذج الجی مراجعــــة قــــوانین ال
المقارنات من الوجهة التشریعیة ، و ستقوم هذه المجموعة بتقدیم مساعدة لمراجعة القـوانین لتمكـین الشـرطة 

 مزور و المزورین و الجمارك و القضاء و هم المسؤولون المباشرون في التعامل مع الدواء ال
إیجـــاد وســـائل للعمـــل المشـــترك بـــین الجمـــارك و الشـــرطة والقضـــاء فـــي مختلـــف البلـــدان ، لمراقبـــة : التنفیـــذ  -3

الحــدود و متابعــة مســیرة البضــائع المــزورة و مصــادرتها ، و ال بــدمن قیــام هــذه المجموعــة بالبحــث بطــرق 
ات ، و فــي هــذا الســیاق ستســتفید مــن تواصــل فاعلــة ربمــا عبــر نظــام معلومــات مبنــي علــى تقنیــة المعلومــ

 .منظمة الجمارك العالمیة وال انتربول 
إیجـاد طـرق تمكــن منظمـي الـدواء مــن العمـل و تنفیـذ اإلجـراءات التشــریعیة المتخـذة ضـد األدویــة : التنظـیم  -4

 المزورة ، بما فیها ضمان معاییر الجودة و األمان و الفعالیة و ضبط سالسل التوزیع بكفاءة 
التحـذیرات و االسـتجابة، متـى نتوصـل مـع الجمهـور و نبلـغ عـن إخطـار مـواد مـزورة : التواصل في الحظـر -5

 . في مجتمعهم المحلى

  .في حمایة المواد الصیدالنیةدور مصالح الملكیة الفكریة : المبحث الثاني
التطــرق لــذلك مــن  فــي حمایــة المــواد الصــیدالنیة فــیمكن أمــا بخصــوص الحــدیث عــن دور مصــالح الملكیــة الفكریــة

  خالل 

 )مطلب األول ( دور المعهد الجزائري للملكیة الصناعیة  -
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  )مطلب الثاني ( دور مصالح الرقابة الحدودیة  -

  دور المعهد الجزائري للملكیة الصناعیة: المطلب األول
و  248-63رقـم لقد اهتمت الجزائر بالملكیة الفكریة فأنشأت المكتب الوطني للملكیة الصناعیة بمقتضى المرسـوم 

كانــت صــالحیات تتمثــل فــي الملكیــة الصــناعیة والتجاریــة و كــل مــا یتعلــق بالســجل التجــاري ، ثــم أنشــأت المعهــد 
و لقد حـل محلـه المعهـد الـوطني الجزائـري  62-73الجزائري للتوحید الصناعي و الملكیة الصناعیة بمقتضى أمر 

ا األخیر الهیئة المكلفة بكافة عناصر الملكیة الصناعیة و اعتبار هذ69 68-98للملكیة الصناعیة بمرسوم تنفیذي 
  و من خالل ذلك ارتأینا أن نتناول في هذا المبحث

 ) أولفرع ( اختصاصات المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة وتنظیمه  -
 )ثاني فرع (دور المعهد في حمایة الملكیة الصناعیة من التقلید  -

  الصناعیة وتنظیمهالمعهد الوطني الجزائري للملكیة اختصاصات : الفرع األول

، بأن تتعهد كـل دولـة مـن دول االتحـاد ، بإنشـاء مصـلحة وطنیـة تخـص 70" باریس"من اتفاقیة  12تقتضى المادة 
بالملكیــة الصــناعیة ، و مكتــب مركــزي إلطــالع الجمهــور علــى بــراءات االختــراع ، و نمــاذج المنفعــة و الرســوم و 

ة و العالمات ، و تصـدر هـذه المصـلحة نشـرة دوریـة رسـمیة ، تقـوم بانتظـام بنشـر أسـماء مـالكي النماذج الصناعی
البــراءات الممنوحــة مــع بیــان مــوجز لالختراعــات التــي منحــت عمهــا ، البــراءات و صــور طبــق األصــل للعالمــات 

و بموجبــه " كیــة الصــناعیة المعهــد الجزائــري الــوطني للمل" و تطبیقــا للمــادة المــذكورة ، أنشــأت الجزائــر . المســجلة 
یكون المعهد تحت وصایة وزیـر الصـناعة ، و هـو مؤسسـة عامـة ذات صـفة صـناعیة و تجاریـة ، ولهـا شخصـیة 

  .معنویة و ذمة مالیة مستقلة 

  اختصاصات المعهد :  أوال 

اعیة، و خاصـة یقوم المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، بتطبیق السیاسة الوطنیة فـي مجـال الملكیـة الصـن
  السهر على حمایة الحقوق المعنویة للمبدعین ، وبذلك فهو یعمل على 

  توفیر حمایة الحقوق في الملكیة الفكریة. 
  دعم القدرة اإلبداعیة و اإلبتكاریة التي تتماشى و الضرورة التقنیة. 
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  تطبیق أحكام االتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها. 
  تحســـین ظــــروف اســــتیراد التقنیـــات األجنبیــــة للجزائــــر، بالتحلیـــل و الرقابــــة، و تجســــید مســـار اقتنــــاء التقنیــــات

 األجنبیة 

  :المعهد تنظیم :ثانیا 

  : المدیر العام 

یدیر المعهد مدیر عام ، مسؤول عن السیر العام ، ویمثله القـانون ، ویعـین بمرسـوم بنـاء علـى اقتـراح الـوزیر ، و 
  :یساعده مدیر أو أكثر و یختص بــــ بالتالي 

  تنظیم عملیة جمع المعلومات المتعلقة بالملكیة الصناعیة و معالجتها و تحلیلها 
  اقتراح التنظیم الداخلي للمعهد و السهر على الحفاظ على أمالكه 
  تحضیر اجتماعات مجلس اإلدارة و تنفیذ نتائج مداوالته 
 ،و إبرام الصفقات و االتفاقیات إعداد المیزانیة التقدیریة للمعهد 

  : مجلس اإلدارة

یظــم ممثلــي وزراء التجــارة، المالیــة، الفالحــة، الشــؤون الخارجیــة و الصــحة العمومیــة و الــدفاع الــوطني و البحــث 
  .العلمي

  : حیث بناء على استدعاء من رئیسه في دورة عادیة مرتین في السنة و یختص

  الداخلي تنظیم المعهد و سیره العام، و نظامه 
  االطالع على سیر المعهد ، و إصدار الرأي في البرامج العامة بنشاط المعهد و میزانیته 
  تنظیم المحاسبة و المالیة، وقبول الهبات و الوصایا المقدمة للمعهد 

  

 

  .دور المعهد في حمایة الملكیة الصناعیة: الفرع الثاني



دورا هاما في حمایة عناصر الملكیـة الصـناعیة ، فـإزاء تصـاعد یلعب المعهد الوطني الجزائري  للملكیة الصناعیة 
. عملیات التقلید التي عرفتها المنتوجـات و السـلع الحیویـة ، فكـان علـى المعهـد أن یضـمن حـدا أدنـى مـن الحمایـة 
: فلكي تحضي الملكیة الصناعیة بالحمایة القانونیة ، ولتسهیل ذلـك ، ال بـد مـن الخضـوع إلجـراءات هامـة و هـي 

  اإلبداع ، التسجیل ،و تعتبر شروطا هامة للحمایة من القرصنة 

 : اإلیداع  -1

داع هــو العملیــة اإلداریــة المتعلقــة بإرســال ملــف یتضــمن كــل البیانــات الخاصــة بالعالمــة أو البــراءة أو الرســم یــاإل
 الصناعي إلى إدارة التسجیل على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، و یشمل مایلي 

 :تقدیم طلب اإلیداع    - أ

الحمایة القانونیة ألي عنصر من عناصر الملكیة الصـناعیة التـي یجوز ألي شخص القیام بعملیة اإلیداع لضمان 
 .یرید حمایتها و اكتساب حقوق علیها

 .یســتلم الطلــب مــن صــاحب الشــأن شخصــیا أو بواســطة وكیلــه أو عــن طریــق رســالة مضــمنة مــع العلــم بالوصــول 
 .ذلك إثبات دفع الرسومیجب أن یشتمل الطلب على كل البیانات المتعلقة بالعالمة، الرسم، االختراع، و ك

 : فحص ملف اإلیداع   - ب

. تتأكد إدارة التسجیل على مستوى المعهد من صالحیة الطلب، ویفحص الملف من حیـث اسـتیفاء الشـكل القـانوني
  : و تنتهي إدارة التسجیل إما بقبول أو یرفضه 

و المالحظـة . ریخـه و مكانـهففي حالة قبول الطلب ، تقوم الهیئة المختصة بتحریـر محضـر اإلیـداع الـذي یثبـت تا
أن المشــرع الجزائـــري قــد اخـــذ بنظــام األســـبقیة الشـــكلیة، أو أســبقیة إیـــداع الطلبــات  و یجـــوز للمعهــد رفـــض طلـــب 

  اإلیداع و ذلك في حالة احترامه لنصوص القانون 

 التسجیل و النشر   - 2

لكیـة الصـناعیة للمعهـد بقبـول طلـب التسجیل هو القرار المتخذ من طرف المدیر العام للمعهد الـوطني الجزائـري للم
اإلیداع ، و بالتالي االنتقال إلى مرحلة التسجیل فـي فهـرس خـاص ، و نشـره أي شـهر اإلیـداع فـي النشـرة الرسـمیة 

و علــى هــذا األســاس تبــدأ حســاب مــدة الحمایــة القانونیــة مــع إمكانیــة التجدیــد ، و تعتبــر .  لإلعالنــات القانونیــة 



بهــذه اإلجـراءات یضـمن المعهـد حمایــة  -الـدلیل علـى ملكیـة الحــق علـى الشـيء المحمـىاألسـبقیة فـي اإلیـداع هــي 
و المالحظـة انـه علـى مسـتوى المعهـد . عناصر الملكیة الصناعیة بتسجیل أي طلب بشرط أن یتماشى و القـانون 

دم ، و علیـه ال یوجد جهاز رقـابي لحـل المنازعـات الناجمـة عـن التقلیـد أو أي اعتـداء، أي نظـام الفحـص سـبه منعـ
  .ففي حالة المنازعة فما على المتضرر إال اللجوء إلى القضاء لفصل أي نزاع 

  دور مصالح الرقابة الحدودیة :المطلب الثاني 
 الجهـة وألنهـا ، المـواطن تكفـل القانونیـة التـي للقواعد الفعلي التطبیق إلمكانیة الفعال الدور صاحبة هي اإلدارة إن

 مجال من والعقاب التجریم تنقل حیث التنفیذ وسالمة دقة على قدرتها ومن جهة من القواعد هذه تنفیذ بها المنوط
 بـاختالف اإلداریـة الهیـآت تطلـع حیـث 71.الواقـع أرض علـى الحمایـة یحقـق الـذي الفعلـي الواقـع إلـى التشـریع

 الضـرر إلحـاق لتجنـب الوقـائي بالـدور منهـا تعلـق مـا سـواء المسـتهلك مصـالح حمایـة في فعال بدور اختصاصاتها
 التطبیقـي الجانـب تمثـل الهیـآت هـذه المخـالفین، طـرف مـن الضرر وقوع حالة في الردعي العالجي أو بالمستهلك

و نتناول في هـذا المطلـب دور مصـالح الرقابـة فـي حمایـة المـواد الصـیدالنیة  المشرع ینشدها التي للحمایة والعملي
  : و ذلك بــ 

 كل التابعة لها في حمایة المواد الصیدالنیة ــــــ فرع أول ــــــدور وزارة التجارة و الهیا

 دور الجمارك في حمایة المواد الصیدالنیة ــــــ فرع ثاني ــــــ

  دور وزارة التجارة و الهیاكل التابعة لها: الفرع األول 

وزیـــر التجـــارة فیمـــا م و المتعلـــق  بصـــالحیات 16/07/1994المـــؤرخ فـــي  94/207نظـــم المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 
المـؤرخ  90/189یتعلق بـالجودة بعـدما كـان تنـاط هـذه بصـالحیات وزیـر االقتصـاد بموجـب المرسـوم التنفیـذي رقـم 

مـؤرخ فـي  02/453م و المتضمن صالحیات وزیر االقتصاد، ثـم جـاء المرسـوم التنفیـذي رقـم 23/06/1990في 
وفي مجـال جـودة السـلع  من هذا المرسوم 05 ادةوحسب الم 72م و یحدد صالحیات وزیر التجارة 21/12/2002

  :و الخدمات و حمایة المستهلك یكلف وزیر التجارة بما یلي

  الــدوائر الوزاریــة و الهیئــات المهنیــة شــروط وضــع الســلع و الخــدمات رهــن االســتهالك فــي  مــعیحــدد بالتشــاور
 مجال الجودة و النظافة الصحیة و األمن
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  والتسـمیات التجاریـة العالمـات وحمایـة للعالمـات نظـام وضـع إطـار فـي المناسـبة اإلجـراءات كـل یقتـرح 
 تنفیذها ومتابعة األصلیة

 الرقابة الذاتیة تطویر أجل من المعنیین االقتصادیین المتعاملین اتجاه بأعمال یبادر 
 الجودة مجال في للتحلیل والمناهج الرسمیة اإلجراءات ویقترح والتجارب الجودة تحالیل مخابر تنمیة یشجع 

  :التجارة لوزارة الخارجیة المصالح :أوال 

 2011 ینـایر 20 فـي المـؤرخ 09-11 رقـم التنفیـذي المرسـوم بموجب التجارة لوزارة الخارجیة المصالح تنظیم تم 
 المرسـوم هـذا مـن 02 المـادة وحـددت وعملهـا، وصـالحیاتها التجارة وزارة في الخارجیة المصالح تنظیم والمتضمن
  .جهویة وأخرى والئیة مدیریات

 

 :للتجارة الوالئیة المدیریات -1

 وحمایـة والجـودة والمنافسـة الخارجیـة التجـارة میـادین فـي المقـررة الوطنیـة السیاسـة تنفیـذ فـي مهامهـا تتمثـل حیـث
 تطبیـق علـى تسـهر حیـث الغـش، وقمـع االقتصـادیة والرقابـة المقننـة والمهن التجاریة النشاطات وتنظیم المستهلك،

 المسـتهلك وحمایـة التجـاري والتنظـیم والمنافسـة التجاریـة والممارسـات الخارجیـة بالتجـارة المتعلقـین والتنظـیم التشریع
  73....لإلعالم الوطني النظام مع باالتصال السوق وضعیة حول إعالمي نظام وضع في تساهم كما الغش، وقمع

 :للتجارة الجهویة المدیریات-2 

 وتقییمهـا، المراقبـة ومتابعـة تخطـیط مصـلحة هـي مصـالح ( 03 )ثـالث مـن للتجـارة الجهویـة المـدیریات تتكـون
 تـأطیر مهـام المصـالح هـذه تتـولي حیـث والوسـائل، اإلدارة مصـلحة السـوق، وتنظـیم االقتصـادي اإلعـالم مصـلحة

نجـاز للتجـارة الوالئیـة المـدیریات نشـاطات وتقیـیم ٕ  الخارجیـة والتجـارة بالمنافسـة المتعلقـة االقتصـادیة التحقیقـات وا
  74.المنتوجات وسالمة المستهلك وحمایة والجودة

 :التجارة لوزیر التابعة المتخصصة الهیأت -3

                                                             
  .م ، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صالحیاتھا و عملھا  2011ینایر  20المؤرخ في  11/09من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -  73
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 أصـیل كاختصـاص المسـتهلك، بحمایـة خاصـة وصـالحیات مهـام المشـرع لهـا خـول التـي الهیـآت تلك بها ویقصد
   .خاصة قانونیة نصوص بموجب

  : المستهلكین لحمایة الوطني المجلس :أوال

 بالقواعـد المتعلـق 85/02مـن القـانون رقـم  24وحسـب المـادة  75، 92/272رقـم التنفیـذي المرسـوم بموجـب أنشـئ
 فـي نـص حیـث الغـش وقمـع المسـتهلك بحمایـة المتعلـق 85/02 رقـم الجدیـد القانون وفي المستهلك لحمایة العامة
 الـرأي إبـداء أیضـا المـادة هـذه حسـب مهامه ومن ,المستهلكین لحمایة وطني مجلس ینشأ أنه على منه 24 المادة

 حمایـة مجـال فـي استشـاري جهـاز فهـو .المسـتهلك حمایـة سیاسـات وترقیـة تطویر في تساهم التي التدابیر واقتراح
 76.المسـتهلك حمایـة سیاسـة وترقیـة تطـویر فـي تسـاهم أن شـأنها مـن تـدابیر واقتـراح رأیـه بإبـداء مكلـف المستهلكین

 في المعروضة والخدمات السلع مخاطر من الوقایة تحسین في تساهم التي التدابیر حول برأیه المجلس یبدي كما
 وحمایتـه المسـتهلك وتوعیـة إعـالم وكـذا الغـش وقمـع الجـودة لمراقبـة السـنویة بـالبرامج اطالعـه علـى فضـال ,السـوق

 المنتوجـات فیهـا تتسـبب أن یمكن التي األخطار من بالوقایة عالقة لها تدابیر ویقترح بآراء المجلس یدلي كما 77.
 التـدابیر فیضـع بالمسـتهلك، المتعلقـة والتنظیمـات القـوانین مشـاریع یقتـرح أن ولـه وتحسینها، السوق في المعروضة

 إنشـائه ورغـم الجزائـري المشـرع أن بالـذكر الجـدیر 78... الشـرائیة القـدرة لحمایـة وآلیـات السـوق لضـبط الوقائیـة
 فقـدالمحدد الختصاصه   92/272 رقم القانون من 24 المادة نص بموجب المستهلكین لحمایة الوطني للمجلس

 المسـتهلك بحمایـة المتعلـق  09/03رقـم  الجدید القانون في المستهلكین لحمایة الوطني المجلس إنشاء على نص
 بموجـب أنشـأ انـه رغـم......)  المسـتهلكین لحمایـة وطنـي مجلـس ینشـأ( هبقولـ ه م 24 المـادة فـي الغـش وقمـع

 یوجـد فـال السـابقة النصـوص هـذه بموجـب إنشـائه فتـرة منـذ مهامـه یمـارس فهـو سـابقة تنظیمیة و قانونیة نصوص
 یتمتـع التـي الكبیـرة والصالحیات المهام رغم الواقع في له وجود ال المجلس هذا أن كما المشرع، سهو سوى مبرر

  .األسطر هذه كتابة لحد موجود غیر فهو المستهلك حمایة مجال في بها
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 (CACQE):النوعیة لمراقبة الجزائري المركز :ثانیا

 بموجـب إنشـاءه تـم حیـث .الـوطني المسـتوى علـى والتحقیـق والرقابـة البحـث لنظـام العلیـا الهیئـة المركـز هـذا یشـكل
 79. وعملـه تنظیمـه یبـین الـذي  03/318 رقـم التنفیـذي والمـتم بالمرسـوم المعـدل 89/147  رقـم التنفیذي المرسوم

   :إلى ویهدف التجارة وزیر وصایة تحت ویوضع المالي االستقالل و المعنویة بالشخصیة المركز یتمتع

 .والمعنویة المادیة ومصالحهم المستهلكین وأمن صحة حمایة في المساهمة  -
 .والخدمات للسلع الوطني اإلنتاج نوعیة ترقیة -
 .المستهلكین تحسیس و االتصال و واإلعالم التكوین -

 : النوعیة وتحالیل التجارب مخابر شبكة :ثالثا
 كـذلك یتضـمن والـذي 355/96 رقـم التنفیـذي المرسـوم بموجـب النوعیـة وتحالیـل التجـارب مخـابر شـبكة إنشـاء تـم

  :حیث المرسوم هذا من 02 المادة حسب وذلك بمهام الشبكة هذه وتطلع 80.وسیرها تنظیمها

  .تطویرها وفي النوعیة ومراقبة التحالیل مخابر تنظیم في تساهم -
 نوعیة وتحسین والخدمات السلع نوعیة ترقي أن شأنها من عملیة كل طورت -

  .الجودة وتحالیل التجارب مخابر خدمات

 .لها التابعة والمخابر نشاطها عن المعلوماتیة المنظومة تنظیم -

جـراء االستشـارة و البحـث و الدراسـة أعمال كل بإنجاز النوعیة وتحالیل التجارب مخابر شبكة تكلف كما ٕ  الخبـرة وا
عالمهـم المسـتهلكین لحمایـة التقنیـة المسـاعدة خـدمات وكـل والمراقبـة، والتجـارب ٕ  و  .المنتجـات نوعیـة وتحسـین وا
 أدخلت م، 2002 سنة في التجارة لوزارة المركزیة اإلدارة تنظیم المتضمن 02/454 رقم التنفیذي المرسوم بصدور

   التابعة المدیریات ضمن" الشبكة" هذه

 :حمایة المواد الصیدالنیة في الجمارك دور : الفرع الثاني
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 هنـا مـن والبضـائع، األفـراد وخـروج دخـول حركـة فـي تـتحكم كونهـا كبیـرة أهمیـة دولة لكل الحدودیة المنافذ تكتسي
 المجـال فـي سـواء الدولـة حـدود حمایـة مهمـة بـه تنـاط الـذي الهیكـل كونـه  81الجمـارك لجهـاز الكبیـر الـدور یـأتي

 أو البضـائع دخـول بمنـع سـواء یضـره، ممـا المسـتهلك الفـرد حمایـة منهمـا الهدف وكالهما االقتصادي، أو األمني
 اسـتقبال تتـولى حكومیـة جهة وأول األول الدفاع خط هي فالجمارك 82. ومراقبتها للقانون مخالفة بصورة تصدیرها
 المرافقـة المسـتندات فحـص خـالل فمـن التجـاري، الغـش مكافحـة فـي جـدا مهـم فـدورها الـواردة اإلرسـالیات ومعاینـة

 أو الحیاكـة أو بـالحفر سـواء المنـتج البلـد اسـم وتوضـح البضـاعة علـى تثبـت التـي المنشـأ شـهادة مثـل لإلرسـالیات
 على وأرقام معلومات من تشمله وما التي الشحن بوالص وكذالك البضاعة نوع حسب كتابة أو اللصق أو الطباعة
ذن الفـواتیر إلـى إضـافة الشحن، وجهة ملكیتها و الطرود ٕ  الطـرود وعـدد البضـاعة نـوع فیـه یوضـح الـذي التسـلیم وا
 كـان سـواء فسـحها شـروط اسـتیفائها بعـد إال السـلع الجمـارك تفسـح وال الفعلـي، والمسـتورد التحمیـل ومینـاء والـوزن
 والمقـاییس المواصفات وكذلك والنوعیة بالجودة الخاصة المختبرات في مخبري تحلیل أو معینة جهة موافقة الشرط

 أو الظاهریـة بالمعاینـة كشـفها الحـاالت معظـم في یصعب التي المغشوشة البضائع على التعرف على یساعد مما
 المستهلك الجمارك إدارة تحمي كما 83. المطابقة تفید والمقاییس المواصفات هیئة قبل من معتمدة شهادات بإرفاق

 المسـتهلك یتحمـل ال ولكـي األسـواق، فـي السـلع هـذه أسـعار من تزید ال حتى الجمركیة الرسوم نسب تطبیقها عند
 نسـب ذات لرسـوم تخضـع بضـائع البضـائع، على الرسوم من نوعین وضع المشرع أقر فقد لذا الزیادة، هذه أعباء

 ال والتي العالم في القلیلة الدول من تعتبر التي اإلمارات دولة نجد فمثال 84. عالیة لرسوم تخضع وبضائع ضعیفة
 فـي الزیـادات هـذه أعبـاء المستهلك تحمل ال ولكي السلع أسعار من تزید ال لكي عالیة جمركیة رسوم فرض تحبذ
 مـن القلیـل علـى الجمركیـة الرسـوم مـن %1 نسـبة تطبـق كانـت اإلمـارات دولـة أن ذلـك علـى والـدلیل السـلع تكلفـة

 (80%) نسـبته مـا تقریبـا الضـروریة السـلع معظـم وكانـت التعـاون، مجلـس دول إتحـاد قیـام قبـل الـواردة البضـائع
 مجلـس دول قیـام وبعـد الجزائـر، ومنهـا العـالم دول مـن كثیـر فـي یوجـد ال مـا وهـذا الجمركیـة الرسـوم مـن معفیـة

 الرسوم من حد أدنى وهو %3 نسبة اإلمارات دولة طبقت محدودة جمركیة نسب إلى التوصل تم أن وبعد التعاون
 المستهلك حمایة مجال في فعال بدور الجمارك إدارة تساهم الجزائر وفي 85. الیوم إلى النسبة هذه تطبق ومازالت

 فقرتهـا فـي الجمـارك قـانون مـن 241 المـادة نـص إلـى وبالرجوع األخرى، اإلداریة األجهزة باقي عن أهمیة یقل ال
                                                             

ادیة ، ھیئة رقابیة نظامیة من ھیئات الدولة اإلقلیمیة ذات البعد االستراتیجي تتمیز بطبیعة مركبة او مزدوجة تجمع في طیاتھا عدة خصائص اقتص  الجمارك -  81
الجمركیة و النظم األخرى  الخ متأتیة أصال من مھامھا و صالحیاتھا الكثیرة و ھي عادة ما تتبع وزارة المالیة من حیث الوصایة تطبق القوانین..مالیة و أمنیة 

، ص  2009ال ، لصالح العدید من الدوائر الوزاریة ، أنظر قني سعدیة ، جرائم اإلضرار بمصالح المستھلك ، مذكرة ماجستیر في القانون ، تخصص قانون أعم
177.  

بجامعة اإلمارات العربیة " حمایة المستھلك في الشریعة و القانون"، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة " دور الجمارك في حمایة المستھلك ' علي منیف الجابري ،  -  82
  ".م 1998دیسمبر  07-06المتحدة ، أیام 

و " حمایة المستھلك و الغش التجاري " ، ورقة عمل مقدمة في ندوة " تجربة الجمارك السعودیة في حمایة المستھلك السعودي و مكافحة الغش التجاري "  -  83
  و ما بعده 140م ، ص  2008ینایر  17-  13: نة شرم الشیخ بجمھوریة مصر العربیة خالل الفترة من الذي أنعقد في مدی

   172أرزقي زوبیر ، مرجع سابق ، ص  -  84
  . 02علي منیف الجابري ، مرجع سابق ، ص  -  85



 اتاإلجـراء قـانون فـي علـیهم المنصـوص وأعوانهـا القضـائیة الشـرطة وضـباط الجمـارك ألعـوان یمكـن":األولـى
 بالتحریـات المكلفـین األعـوان وكـذا الشـواطئ لحـراس الوطنیة المصلحة وأعوان الضرائب مصلحة وأعوان الجزائیة،

 فـإدارة86 ."وضـبطها الجمركیـة المخالفـات بمعاینـة یقومـوا أن الغش، وقمع والجودة واألسعار والمنافسة االقتصادیة
 و الداخلیـة المیـاه فیهـا بمـا الدولـة إقلیم في المتمثل الجمركي المحیط مجال كامل على الرقابة بدور تقوم الجمارك
 جمیـع علـى الجمركیـان والتنظـیم التشـریع یطبـق كمـا یعلوهـا، الـذي الجـوي والفضـاء المتاخمـة والمنطقـة اإلقلیمیـة
 نظـام تحـت الموضـوعة الجزائـري المنشـأ ذات البضـائع یشـمل كمـا المصـدرة، أو الخـارج مـن المسـتوردة البضـائع
 تقوم الغایة هذه تحقیق سبیل وفي المستهلك، بحمایة تقوم فهي وبذلك لالستهالك، الداخلیة للحقوق موقف جمركي

 مراعـاة لضـمان المتخـذة التـدابیر جمیـع تعنـي والتـي المراقبـة بمهمـة مصـالحها مختلـف طریـق عـن الجمـارك إدارة
 والتنظیمیـة القانونیـة التـدابیر جمیـع وهـي الفحـص بعملیـة تقوم كما بتطبیقها، تكلف التي الساریة واألنظمة القوانین

 فـي الـواردة للبیانـات البضـائع ومطابقـة اإلثبـات وثـائق وصـحة المفصـل التصـریح صـحة مـن للتأكـد تتخـذها التـي
 أعیـد أو مسـتوردة بضاعة كل إحضار مصدر أو مستورد كل على یجب فإنه عام كمبدأ و 87.والوثائق التصریح
 للمراقبـة إخضـاعها قصـد المخـتص الجمـارك مكتـب أمـام التصـدیر إلعـادة أو للتصـدیر المعـدة أو اسـتیرادها
 كـل االسـتیراد، عنـد مشـروعة غیـر ممارسـة یعتبـر" الجمـارك قـانون مـن مكـرر 08 المـادة تـنص و 88.الجمركیـة

 ضرر بإلحاق یهدد أو لالستهالك، عرضه عند ضررا، یلحق بحیث دعم أو إغراق موضوع یكون لمنتوج استیراد
 فـإن المـادة هـذه فحسـب ،" مماثـل وطنـي إنتـاج تنمیـة أو إنشـاء ملموسـة بصـفة یعطـل أو مماثل وطني لمنتوج هام

 المشروعة غیر الممارسات قبیل من تعتبر فإنها المستهلك صحة علي خطرا وتشكل استیرادها یتم التي المنتوجات
 خروجهـا قبـل الفاسـدة بالبضـائع یصـرح كمـا .بهـا الخاصـة التنظیمیـة النصـوص وفـق إتالفها ویتم للحجز وتخضع

 بإتالفهـا للمـودع یـرخص أن ویمكن الخروج، هذا عند الجمارك إدارة إلى فیها تقدم التي الحالة على المستودع من
 و الجزائریـة القانونیـة والمواصـفات المقـاییس تـوافر المنتوجـات اسـتیراد عنـد مراعـاة ویجـب 89.الجمـارك مراقبـة تحـت

 حتى جمركتها، قبل المخبریة للتحالیل إخضاعها و لرقابتها خاص جهاز وضع المستهلك لحمایة وتدعیما الدولیة،
 إذا أمـا وخزنـه، ونقلـه تداولـه لشـروط مطـابق وأنه للمستهلك المشروعة للرغبات یستجیب المنتوج أن من التأكد یتم

 هذا تحویل ویتم الجزائر إلى المنتوج دخول رفض مقرر للمستورد فیسلم سلبیة، والمعمقة العامة الفحوصات كانت
 قبـل مـن البضـائع جمركـة بعملیـة القیـام وعنـد 90.المسـتورد وتكـالیف مسـؤولیة علـى الجزائریـة الحـدود مـن المنتـوج

                                                             
م و المتضمن قانون  1979یولیو سنة  21المؤرخ في  79/07م ، یعدل ویتمم القانون رقم  1998غشت سنة  22مؤرخ في  98/10من قانون رقم 241المادة  -  86

  .م  1998أوت  23الصادرة في  61الجمارك ، جریدة رسمیة عدد 
  .من قانون الجمارك  05-04-01مضمون المواد  -  87
  .من قانون الجمارك  51مضمون المادة  -  88
  .من قانون الجمارك  147المادة  -  89
للمنتوجات الجزائریة في المرحلة االنتقالیة الى اقتصاد السوق ، مذكرة تخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة  تلیلي لطیفة ، الحمایة الجمركیة -  90

  .53،ص  2007/2007الخامسة عشر ، لسنة 



 فـي البضـائع لمكـوث القصـوى المـدة تحـدد الجمـارك قـانون مـن 71 المـادة وحسـب فإنـه بـذلك المكلفـین األعـوان
 البضـائع هـذه سـالمة علـى وحفاظـا المـدة هـذه وأثنـاء یومـا، وعشـرین بواحـد المؤقـت اإلیـداع ومسـاحات المخـازن
 ومسـاحات المخـازن، فـي المودعـة البضـائع لحفـظ المطلوبـة بالعملیـات القیـام یمكن فإنه المستهلك سالمة وبالتالي
زالـة كـالتنظیف حالتهـا، علـى المؤقت اإلیداع ٕ  بعـد وذلـك الفاسـدة، األغلفـة تبـدیل أو اإلصـالح أو الفـرز أو الغبـار وا
 البضـائع جمیـع عـن واإلفصـاح والتفتـیش المعاینـة إجـراءات بكافـة الجمـارك إدارة وتقـوم .الجمـارك إدارة موافقـة

 الجمركیة، الضریبة وتحصیل التعریفة تطبیق تتولى فهي ذلك على وبناء منها، المصدرة و الجزائر إلى المستوردة
 الخطـرة والسـلع بـالمواد المتعلقـة والقیـد المنـع بشـأن المختصـة الحكومیـة الجهـات مـن الصـادرة القـرارات وتنفیـذ

  .المتهمین بحق القانونیة اإلجراءات واتخاذ والمخالفات الجرائم وضبط البالد، إلى دخولها والمحظور
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  :الخـــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــة
  

من كل ما سبق نجد أن مفهوم المواد الصـیدالنیة، قـد حـدده المشـرع الجزائـري فـي قـانون الصـحة العمومیـة صـادر 
و  171و  170و  169المادة بإضافة بعض المواد في  13/08و معدل و متتم بأمر  1985فبرایر  16بتاریخ 
، لكـــن لـــم یـــتم حمایتهـــا بصـــفة تلقائیـــة بصـــفة تدریجیـــة مـــع عوامـــل تطـــور الصـــناعة الصـــیدالنیة و أهمیتهـــا  190

  .االقتصادیة و تحسین وسائل العالج و ترقیة بالصحة العمومیة 

ومیـة لمـنح تأشـیرة رخصـة حیث تمت حمایتها بعملیـة الرقابـة المخبریـة علـى المـواد الصـیدالنیة بقـانون الصـحة العم
  .الوضع في السوق و تسجیل كل المواد الصیدالنیة قابلة لالستهالك البشري في المدونة الوطنیة 

كما تراقب عن طریق المنافسة من أوسمة و بیانات الخاصة بتركیبة األدویة و احترام معـاییر الجـودة و النوعیـة و 
دویة المقلدة التي لها تسمیات منشئ و بیانات مصدر كاذبـة علـى مقاییس تعلیب و تلیف ورقابة الجمركیة على األ

  .األغلفة و رقابة في المخبر المیناء و رقابة المخبر الوطني للمواد الصیدالنیة 

و نستخلص أن براءات االختراع أساس عام لحمایة األدویة بغض النظر عن أنواع األدویة ، حیث تحمـى األدویـة 
ألدویــة الجنیســة فتحمــى بالعالمــة التجاریــة و إن ســروط مــنح البــراءة بمــا یخــص األدویــة األصــلیة بــالبراءة ، أمــا ا

  .یختلف من دولة إلى أخرى و من اتفاقیة دولیة إلى أخرى 

لكن عن طریق البراءات لیست الوجهة الوحیـدة ، بـل یمكـن حمایـة األدویـة عـن طریـق الرسـوم و نمـاذج الصـناعیة 
شكل علبها كما یمكن أن تكون حمایة مزدوجة مثل حمایة دواء أصلي على أساس بالنسبة لشكلها الصیدالني أو ل

براءة اختراع و حمایته على أساس رسوم و نماذج صناعیة في آن واحد أو حمایة على أساس عالمـة صـناعیة و 
  .العام براءة اختراع إذا تمت عن طریق عقود تراخیص تعاقدیة أو عقود شراكة قبل أن تسقط براءتها في الملك 

لكن نجد حمایة المواد الصیدالنیة في التشریع الجزائري غیر واضحة ، كما یجب من تكـوین لجـان مشـاریع قـوانین 
خاصة بحمایة األدویة متكونة مـن صـیادلة مختـرعین و منتجـین و رجـال قـانون مختصـین فـي القـانون الصـیدالني 

و مختصین في الصحة العمومیة من أطباء لجعل  لموازنة بین حق المخترع و حق المریض المستهلك في العالج
  .قانون صیدالني جزائري مالئم 



أما عن اآللیات اإلداریـة لحمایـة المـواد الصـیدالنیة فلقـد خطـى الجزائـر خطـوة كبیـرة مـن حیـث إنشـاء مجموعـة مـن 
الصــیدالنیة باإلضــافة  الهیاكــل تمثلــت فــي الوكالــة الوطنیــة للمــواد الصــیدالنیة و كــذا المخبــر الــوطني لمراقبــة المــواد

  إلى هیئات استشاریة أخرى أوكلت لها مهمة حمایة المواد الصیدالنیة سواءا بطرق مباشرة أو غیر مباشرة 

ومن جهة أخرى نجـد أن المشـرع الجزائـري و بطریقـة غیـر مباشـرة أقـر عبـر قطاعـات وزاریـة أخـرى مهمـة الحمایـة 
  .الجمارك و كذا مصالح التجارة للمواد الصیدالنیة عبر الرقابة عن طریق مصالح
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  : قائــــــــــمة المراجع 
  :الكتب 

 ، 2004، عمان ، دار حامد ،" إدارة الخدمات و المؤسسات الصحیة " عبد المھدي بوعوانة ، -1
ار الصحاحا -2 رازي مخت ادر ال د الق ر عب ان  إلمام محمد بن أبي بك روت ، لبن ي ، بی اب العرب ، دار الكت

،1981 
  2012رایس محمد ،نطاق و أحكام المسؤولیة المدنیة لألطباء و إثباتھا ، دار ھوتھ ،الجزائر ، -3
ادق  -4 د الص امي عب د س ة ‘ محم دواء عن مضار منتجات المعیب تج ال ة .مسؤولیة من ة مقارن دار .دراس

  2002.مصر . النھضة 
ة ،  محمد سامي عبد الصادق، -5 ة ،دار النھضة العربی مسؤولیة منتج الدواء عن مضار المنتجات المعیب

  2009مصر 
ر الجامعي ، اإلسكندریة : عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن  -6 ا ، دار الفك براءة االختراع و معاییر حمایتھ

 2009، الطبعة االولى ،
ناعیة و  -7 ة الص ي الملكی وجیز ف اھي ،ال ف الن د اللطی دین عب الح ال ان ص ان ، عم ة ، دار الفرق التجاری

،1983 
ة  -8 ان ، الطبع ع ، عم ر و التوزی ة  للنش ة ، دار الثقاف ناعیة و التجاری ة الص دین ،الملكی ن ال الح زی ص

 2012الثالثة ، 
ة ،  -9 ي للطباع ر العرب اني ،دار الفك زء الث ناعیة ، الج ریعات الص ي التش وجیز ف وبي ، ال میحة القلی س

 1967القاھرة ،
ة زراوي  -10 ريفرح اري الجزائ انون التج ي الق ل ف الح ،الكام ن "ص اني ،اب م الث ة ،القس وق الفكری الحق

 2006خلدون للنشر و التوزیع ،وھران 
ي "ریم سعود سماوي ،براءات االختراع في الصناعات الدوائیة  -11 ة ف انوني للترخیص االتفاقی التنظیم الق

 ، 2008ع ، عمان ، الطبعة االولى ، ،دار الثقافة للنشر و التوزی"ضوء منظمة التجارة العالمیة 
ناعیة  -12 ة و الص ة التجاری ي ، الملكی دیم الحمص ى ن ة" عل ة مقارن ة " دراس ة الجامعی د المؤسس ،مج

 ،2010للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، الطبعة االولى ،
ي ت -13 دیات الت ا و التح ح عنھ ر المفص ات غی ة المعلوم غیر ، حمای اني الص د الغ دین عب ام ال ھ حس واج

  2003الدول النامیة ، دار الفكر الجامعي ، ىالصناعات الدوائیة ف
 1964جمال الدین العطیفي ، حمایة الجنائیة للخصوصیة في تاثیر النشر ، رسالة دكتوراه ،سنة  -14
ة  -15 ة الفكری وق الملكی ربس"محمد حسام محمود لطفي ، اثار اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حق ' ت

  2001/2002البلدان العربیة ، القاھرة ، الطبعة الثالثة  على تشریعات

  :الرسائل
ة صیفي ،  -1 ة للصحة " ھبی ة العمومی دة للمؤسس ز في ظل اإلصالحات الجدی تیر " التحفی الة ماجس رس

 2009،كلیة علم االجتماع ، فرع تنظیم و عمل ، جامعة الجزائر ،



ي شان  2002لسنة  82تاصیلیة للقانون رقم خاطر لطفي ، موسوعة حقوق الملكیة الفكریة ، دراسة  -2 ف
 حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ي " الحمایة القانونیة للمستھلك في ظل اقتصاد السوق " العید حداد ،  -3 دكتوراه ف ل درجة ال ة لنی أطروح
  2003القانون ، كلیة الحقوق و العلوم االداریة ، بن عكنون ، الجزائر ، 

رار  -4 رائم اإلض عدیة ، ج ي س انون قن ص ق انون ، تخص ي الق تیر ف ذكرة ماجس تھلك ، م الح المس بمص
 2009أعمال ، 

وق ،  -5 اد الس ى اقتص ة ال ة االنتقالی ي المرحل ة ف ات الجزائری ة للمنتوج ة الجمركی ة ، الحمای ي لطیف تلیل
  2007/2007ة الخامسة عشر ، لسنة مذكرة تخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفع

ذیر  -6 ي ن رع ارزق انون ف تیر ق ھادة الماجس رج لش ذكرة تخ رة م ة الح ي ظل المنافس تھلك ف ة المس حمای
 2011المسؤولیة المھنیة سنة 

  : الندوات المجالت و

ة المستھلك السعودي و مكافحة الغش التجاري "  -1 ي حمای ل " تجربة الجمارك السعودیة ف ة عم ، ورق
ة  و" حمایة المستھلك و الغش التجاري " مقدمة في ندوة  ة شرم الشیخ بجمھوری ي مدین د ف ذي أنعق ال

 م  2008ینایر  17- 13: مصر العربیة خالل الفترة من 
ف الجابري ،  -2 ي منی ة المستھلك ' عل ي حمای ارك ف دوة " دور الجم ى ن ة ال ل مقدم ة عم ة "، ورق حمای

 ".م 1998بر دیسم 07-06بجامعة االمارات العربیة المتحدة ، ایام " المستھلك في الشریعة و القانون
 . 2014اوت  03جمال خطاب ، مجلة المجتمع ،  -3
ة  -4 ة مقدم ري، مداخل م البش ى الجس ة عل ارب العلمی وث والتج راء البح وابط إج ة، ض ود ذھبی ت مول أی

وق  ى حق ي عل أثیر التطور العلمي والتقن وطني حول ت ومي اإلنسانضمن أشغال الملتقى ال ، المنظم ی
 والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق 2013نوفمبر  28و 27

ة المستھلك -5 ي حمای ا ف ة ودورھ انون  آیت مولود ذھبیة رقابة الجود في الصناعة الدوائی ة والق ة الفق مجل
 2014العدد السادس عشر ینایر 

  
  
  

  : االتفاقیات والنصوص القانونیة 
  : االتفاقیات

 trips 1994اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة المعروفة اختصار : اتفاقیة تریبس -1
 1883مارس  20اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة   -2

  

  : القوانین الداخلیة  
 والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا  16/02/1985المؤرخ في  85/05قانون رقم -1



م  -2 انون رق ي 08/13ق ؤرخ ف م ی: 20/07/2008، م انون رق تمم الق دل وی ي  85/05عت ؤرخ ف م
 44یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا ، الجریدة الرسمیة رقم  16/02/1985

دة الرسمیة 25/02/2009مؤرخ في  09/03قانون رقم  -3 ع الغش الجری ة المستھلك و قم ، یتعلق بحمای
  08/03/2009الصادرة بتاریخ  15رقم 

م  -4 ؤرخ في  76/139مرسوم رق یدلة 23/10/1976م من تنظیم منتجات الص میة : یتض دة الرس الجری
 02/01/1977الصادرة بتاریخ  01رقم 

م  -5 ذي رق وم تنفی ي  92/284مرس ؤرخ ف یدالنیة  06/07/1992م ات الص جیل المنتج ق بتس یتعل
 12/07/1992الصادرة بتاریخ  52المستعملة في الطب البشري ، الجریدة الرسمیة 

م  -6 ذي رق وم تنفی ؤرخ ف 92/285مرس اج 06/07/1992ي م ة إلنت تغالل مؤسس رخص اس ق ی ، یتعل
 12/07/1992الصادرة بتاریخ  53او توزیعھا ، الجریدة الرسمیة /المنتجات الصیدالنیة و 

م  -7 ذي رق وم تنفی ي  92/286مرس ؤرخ ف اص  1992/07/06م ي الخ ي و العلم االعالم الطب ق ب ، یتعل
ري  ، ب البش ي الط تعملة ف یدالنیة المس ات الص میة  بالمنتج دة الرس اریخ  53الجری ادرة بت الص

12/07/1992 
م  -8 م  06/02/1992مؤرخ في  93/47مرسوم تنفیذي رق ذي رق تمم المرسوم التنفی دل وی  92/65، یع

ي  ؤرخ ف دة  12/02/1992م توردة ، الجری ا او المس ة محلی واد المنتج ة الم ة مطابق ق بمراقب و المتعل
 10/02/1993الصادرة بتاریخ  09الرسمیة رقم 

م  -9 ذي رق وم تنفی ي  93/140مرس ؤرخ ف ة  14/06/1993، م ي لمراقب ر وطن اء مخب من إنش ، یتض
 20/06/1993الصادرة بتاریخ  41المنتوجات الصیدالنیة و تنظیمھ و عملھ ، الجریدة الرسمیة 

م  -10 ذي رق وم تنفی ي  94/47مرس ؤرخ ف ة ، م دیوان  لألدوی اء ال من إنش ،  09/02/1994، یتض
 16/02/1994الصادرة بتاریخ  09رسمیة الجریدة ال

م  -11 ذي رق وم تنفی ي  97/37مرس ؤرخ ف واد  14/01/1997م ناعة م ات ص روط و كیفی دد الش ، یح
دة الرسمیة  ة  ، الجری التجمیل و التنظیف البدني و توضیبھا و استیرادھا و تسویقھا في السوق الوطنی

ن ، معدل ومتمم بموجب المرسوم الت 15/01/1997الصادرة بتاریخ  04 ذي رق ،مؤرخ  10/114نفی
 21/10/2010الصادرة بتاریخ26، الجریدة الرسمیة 18/04/2010في

م  -12 ذي رق وم تنفی اد  98/192مرس ة و العت وص االدوی ة بخص ي للیقظ ز وطن داث مرك من اح یتض
ي  ؤرخ ف یره ، م ھ و س ي و تنظیم میة  03/06/1998الطب دة الرس اریخ 39الجری ادرة بت الص

07/06/1998 
یش الصیدلة  11/06/2000مؤرخ في  2000/129رقم مرسوم تنفیذي  -13 یحدد شروط ممارسة تفت

 14/06/2000الصادرة بتاریخ 34و كیفیات ذلك ، الجریدة الرسمیة 
م  -14 ذي رق وم تنفی ي  05/467مرس ؤرخ ف ات  10/12/2005م ة المنتوج روط مطابق دد ش یح

 11/12/2005الصادرة بتاریخ 80المستوردة عبر الحدود و كیفیات ذلك ، الجریدة 
م  -15 ذي رق وم تنفی دة  13/378مرس تھلك ، الجری االعالم المس ة ب ات المتعلق روط والكیفی دد الش یح

 18/11/2013الصادرة بتاریخ  58الرسمیة 
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