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نقابة صيادلة لبنان  -التفتيش الصيدلي

قرار رقم 999

1/

صادر في  3كانون األول سنة 8002

تنظيم عملية الكشف على االدوية واللقاحات المستوردة
والمتوجب تبريدها في عنابر الجمارك
فهرس تسلسلي بالمواد

المادة االولى  -التفتيش الصيدلي على األدوية واللقاحات المستوردة*
المادة  - 8رفض االرسالية من قبل التفتيش الصيدلي*
المادة  - 3العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية*
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نقابة صيادلة لبنان  -التفتيش الصيدلي

قرار رقم 999

1/

صادر في  3كانون األول سنة 8002

تنظيم عملية الكشف
على االدوية واللقاحات المستوردة
والمتوجب تبريدها في عنابر الجمارك
معدل بموجب:
القرار رقم 1/902

تاريخ 9009/00/12

ان وزير الصحة العامة،
بن ا ا ا ااار عل ا ا ا ااى المرس ا ا ا ااو رقا ا ا ا ا  52ت ا ا ا اااري
،8002/7/55
بناار علاى قاانون ملاولاة ماناة الصايدلة رقا
 367تاري  5991/2/5وتعديالته،
بنااار عل ااى قا ارار وزياار الص ااحة العام ااة رقا ا
 5/30تا اااري  8001/5/56المتعلا ااظ بتن ا ااي
عملي ااة ال ش ااال عل ااى االدوي ااة المس ااتوردة ف ااي
عنابر الجمارك،
وحفاظا على الصحة العامة،
بنار على مطالعة مصلحة الصيدلية،
بن ا ااار عل ا ااى اس ا ااتطال ر م ا اادير العنا ا ااة
الطبية،
بنار على اقتراح مدير عا الصحة العامة،
قرر ما أتي:
المااااادة االولااااى  ----التفتاااايص الياااا دلي
على األدوية واللقاحات المستوردة*
عدل نص المادة االولاى بموجاب الماادة االولاى
مااااق القاااارار رقاااام  1/902تاااااريخ 9009/0/12
واصبح على الوجه التالي:

سمح باخراج االدوياة واللقاحاات المساتوردة
والمتوج ااب تبري اادعا م اان عن ااابر الجم ااارك قب اال
اجا ارار ال ش ااال الحس ااي عليا ااا م اان قب اال دا ا ارة
التفت اايش الص اايدلي ف ااي و ازرة الص ااحة العام ااة،
على ان على ان يتقد المستورد بتعااد خطاي
س اانو ل اادة دا ا ارة التفت اايش الص اايدلي بوج ااو
ابقااار عب اوات االدويااة واللقاحااات مقفلااة لحااين
اتما المعاامالت االدارياة فاي و ازرة الصاحة ال
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سيما اجرار التفتيش الصيدلي ال شاال الحساي
علياا في مستودعات االدوية خاصتاا ،وعلى
ان تتض ا ا اامن المس ا ا ااتندات العا ا ا اادة لل ض ا ا اااعة
(فااتورة و بوليصااة شاحنا اشااارة واىاحة الااى
ان عاااه االدويااة واللقاحااات تحتاااج الااى تبريااد
وذلك تحت طا لة المالحقة القانونياة فاي حاال
تا ا التص اارا باالدوي ااة الم اااكورة قب اال ال ش ااال
علياا من قبل التفتيش الصيدلي.

9

 ---رفااا االرلااالية مااق قب االمااادة
التفتيص الي دلي*

عدل نص المادة  9بموجب المادة  9مق القرار
رقاام  1/902تاااريخ  9009/0/12واصاابح علااى
الوجه التالي:

ف ااي ح ااال تق اارر رف ااض االرس ااالية م اان قب اال
التفتيش الصيدلي ،تتولى و ازرة الصحة العاماة
فاو ار اباالا المبتاب الجمركاي المعناي الاا تا
االسااتيراد عاان طريقااه ب يااة ات اااذ االج ارارات
القانونية بشأناا.
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 ---العم ا بااالقرار ونشاار فاايالمااادة
الجريدة الرلمية*
عم اال با اااا القا ارار ف ااور نشا اره ف ااي الجري اادة
الرسمية.
بيروت في  3كانون األول 8002
وزير الصحة العامة
الدكتور محمد جواد خليفة
نشر عاا القرار في عدد الجريدة الرسامية رقا 16
تاري .8002/58/52

