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  اخليظام الدتصديق النّ

  

 المتعلّقة 54ة ما المادوال سي 1994تاريخ اول آب  367 رقم الصيدلة مهنة مزاولةبناء على قانون 

   ،واءللد ةيجنة الفنّللّبتأليف ا

تاريخ  10565المتعلّق بتعديل المرسوم رقم  2002يران حز 23تاريخ   8287 المرسوم رقمبناء على 

  ،ةة العامواء في وزارة الصحللد ةيلجنة الفنّلّارئيس واعضاء  تعويضات بتحديدالمتعلّق  1997تموز  4

  ،ةة العامفي وزارة الصح واءللد ةيجنة الفنّاللّ ة مع أعضاءولادبعد الم

كما يلي المذكورة جنةللّالنظام الداخلي  دحد: 
  

االولىة الماد :   

ة واء في وزارة الصحللد ةيجنة الفنّاللّعتمدها التي تعمل السير  اتآليظام الداخلي الى تحديد يهدف النّ

للقيام بمهامها في  ةالعامة االجراءاطار القوانين واالنظمة المرعي.  
 

 
  ةيجنة الفنّاللّ مهام –الباب االول 

  

انيةالثّة الماد :  

جنة الفنّاللّ انةي للدتاريخ اول   367مهنة الصيدلة رقم  مزاولةمن قانون  54ة واء المشار اليها في الماد

  :اليةباالمور التّ في ما يختص بكّل طلب يقدم إليها تّتب 1994آب 

  ).التسويقجازة إ أو(الترخيص الستيراد و تصنيع األدوية  طلبات - أ

  .التسويقجازة إفي  التعديلطلبات  - ب

  .ةة العامحق بالصسبب آخر متعلّ لصالح المريض او ألي  التسويقجازة إة على التعديالت التلقائي - ج

  .التسويقجازة إسحب  -د

  .الصيدالنيةطلبات تصنيف المنتجات  - ح

 ةيفنّال جنةاللّة طلب رأي حة و المدير العام للصة العامحوزير الص فيمكن لكل منباالضافة الى ذلك 

للدواء في اي مسألة تدخل ضمن صالحيواءتها في مجال الد . 
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  أليفالتّ –اني الباب الثّ

  

الثة الثّ ةالماد:  

 تاريخ اول آب 367يدلة رقم مهنة الص مزاولةمن قانون  54ة مادلل وفقاواء للد ةيجنة الفنّاللّف تألّت
  :اليوفق التّ 1994

  مدير عام وزارة الصة العاحرئيساً - ة م  

  عضواً - ة ة العامحيدلة في وزارة الصالص مصلحةرئيس  

  عضواً -ة ة العامحفتيش في وزارة الصالتّ دائرةرئيس  

  عضواً مقرراً -ة ة العامحفي وزارة الص ستيراداال دائرةرئيس  

  كولوجياالفارمااستاذ في  انيوالثّاء احدهما استاذ في الطب نقابة االطب تنتدبهماعضوان  

 .ةيدالنييادلة ، احدهما استاذ في العلوم الصنقابة الص تنتدبهماعضوان  
  

ابعة ة المادالر: 
سبة للقضايا ل بالنّشخص مؤه يأمن  و استشاريأي طلب ابداء رأي فنّواء للد ةيجنة الفنّللّ يمكن - أ 

  .الواردة في جدول االعمال

لدراسة بعض المواضيع  خبراء استشاريينك تكليف اختصاصيينة حيمكن لمدير عام الص - ب 

قسام مأدراسة أو   صةالمتخصيالفنّمن الملف  نةعي للدأي حول أواء وابداء الرة مسألة متعلّقة ي

 .ه االقسامذبه
 .بالملف ي االستشاري الى اللجنة الفنية التي يعود لها أمر البت النهائيلرأيقدم ا - ج 
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 لسير العم -الث الباب الثّ
  

الخامسةة الماد :  

مهنة  مزاولةمن قانون  54ة مادلل وفقا  ةة العامحالمدير العام لوزارة الصواء ة للدجنة الفنياللّ يرأس

  .1994تاريخ اول آب  367الصيدلة رقم 

وفقا للنموذج المعتمد من  األستشاريين تصريح تضارب المصالحيوقع أعضاء اللجنة الفنية والخبراء 

  .لصحة العالميةمنظمة ا
 

ادسة ةالمادالس :   

عمله  تهو وجود مانع يحول دون ممارسأئيس في حال غياب الررئيس حّل محلّه  الّواد من ينوب عنه يحد

مصلحة الصةيدلة في وزارة الصة العامح.  
 

ابعة ةالمادالس :  

  :عنويكون مسؤوالً  جنةاللّاجتماعات  يضع الرئيس جدول األعمال ويدير

  .ي ترعى مداوالتهاة التّنظيميحكام التّألهر على تطبيق االس- أ

  .اخليظام الدتطبيق النّ- ب

  .ظام في االجتماعاتالنّ وتطبيقمن حسن سير المداوالت  دأكّالتّ - ج

رائهم وعلى توزيع وقت الكالم بينهم بشكل آعبير عن من التّ جنةاللّعضاء أ على تمكين كّل هرالس-د

  .عادل

  

  : الثّامنةة ادالم

جنة للّة ر االداريمانة السأ مهامة  ة العامحفي وزارة الص هاوتصدير دويةألا رئيس دائرة استيراد ىيتولّ

   .واءللد ةيالفنّ

جل تسهيل حسن سير عمل أة من روريالض ة تقديم المساعدة االداريةيمسؤول ةاالداري رمانة السأ ىتتولّ

  .ستشاريينإلوأعمال االختصاصيين ا اخليظام الدبناء على النّ جنةاللّ

واء قبل ي للدالمطلوبة للملف الفنّ ماذج والنّ ة المستنداتر كافّد من توفّأكّر االدارية التّمانة السأى تتولّ

 .لةة ذات الصة العامحيدلة وقرارات وزير الصة  وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيجنة الفنّعرضه على اللّ

 .ا تضم إلى الملف رأي الخبراء اإلستشاريينكم
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اسعةالتّة الماد :  

يتم عقد االجتماعات في وزارة الصحةة العام.  

 تاريخ 10565المرسوم رقم ا باالستناد الى ات شهريمر ل ستّة بمعدورية اجتماعاتها الديجنة الفنّاللّ تعقد

  .1997تموز  4

 أمن قبل  جنةعضاء اللّأوابالغه مسبقا الى الجتماعات بتاريخ ا شهريتحديد جدول  يتمرمانة الس 

ةاالداري.  

  

العاشرة ة الماد:  

يتم أقبل ثالثة عضاء ألعمال الى األعوة وتحديد مكان االجتماع وتاريخه وجدول اتوجيه الدام من ي

ين تم ذاألختصاصيين الّتقارير عوة الدبوترفق  ،أو الفاكس  بواسطة البريد االلكتروني وذلك ،الجلسة

  .خالل الجلسة استشارتهم بالمواضيع المطروحة

ة حن مخاطر على الصي تتضمللقضايا التّام في حال حصول حالة طارئة يأالثة يمكن تخفيض مهلة الثّ

ةالعام. 
  

الحادية عشرة ةٍ الماد:  

 .عضاء زائد واحدألنصف ا بحضور الّا جنة قانونيايعتبر انعقاد اللّال 
  .أسباب الرفض في حال رفض المستحضر يجب تعليل

من قانون  80ة دة في المادالمحد(ة الى لجنة االسعار يجنة الفنّفي حال قبول المستحضر يحال قرار اللّ

يدلةمزاولة مهنة الص.( 
  

انية عشرة الثّة الماد:  

  .الذي شاركوا فيه ة محضر االجتماع السابقفي الجلس جنة الحاضرينعضاء اللّأة ع كافّيوقّ
  

الثة عشرة الثّة الماد:   

قييم المسبق، ركوا في التّاذين شالّ استدعاء الخبراء االستشاريينبيقوم رئيس اللجنة عند الضرورة 

اللجنة دون أن  سئلة اعضاءأة ايضاحات واالجابة على يأبغية تأمين  ةبصفة استشاري لمشاركة في الجلسةل
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 .صويتلهم التّ يحقّ
  

   :ابعة عشرة الرة ادالم

و أنين ما من المتمر، ال سيةبصورة استثنائي ةة العامحمن خارج وزارة الص شخاصأليمكن دعوة بعض ا

  .ئيسبعدد قليل بناء على موافقة مسبقة من الر جنة واللّحضور جلسة لجانب، ألين اائيخصألا

جنةاللّعضاء أن ذلك ال يثير اعتراضاً لدى أد من أكّاالشارة الى حضور هؤالء في بداية الجلسة للتّ تتم.  

 .الجلسة بدء قبل المداوالت ةريسعلى  حفاظداً بالشخاص تعهألع هؤالء اكما يوقّ
  

الخامسة عشرة ة الماد:  

جنة اللّ فإن 22ة على ذلك الماد جوء الى خبراء من الخارج كما تنصة اللّامكاني خذ بعين االعتبار ألمع ا

لي ما ممثّذين ترى من المفيد سماعهم، ال سيلين الّطراف المؤهألا واء تستطيع االستماع الى كّلللد ةيالفنّ

  .و المستهلكينأ/و األدوية مصانع

سماءهم أتدوين  ويتم ذي يعنيهمجل دراسة الملف الّأمن  الطراف في االجتماع األال يشارك هؤالء ا

  .في محضر الجلسة محضورهر تي تبرسباب الّألاو وصفاتهم 

 .الجلسة بدء ة قبلريداً بالسشخاص تعهألع هؤالء اكما يوقّ
  

ة المادادسة عشرة الس:  

  .داولئيس ان لزم االمر االقتراحات المطروحة للتّم الربعد اختتام المناقشات، يقد -أ

ذين عضاء الّألم ائيس الى الكالن يدعو الرأداول قبل الحاالت ال يجوز طرح الموضوع للتّ وفي كّل

  .عبير عن رأيهميرغبون بالتّ

بالنسبة لكل ملف، يجري تبني االقتراح بعد تصريح بوجود اجماع صادر عن الرئيس او نتيجة   -ب

  .لالقتراع

 ظ حول الملف المطروح، فإنو تحفّأاعتراض  يأي في غياب أي القرار باالجماع، في حال تبنّ -ج

  .خاذ القرارع في اتّاالجما الى محضر الجلسة يشير

 .فويضاقتراع بالتّ يأ ذلك برفع اليد، وال يقبل في حال حصول االقتراع، يتم -د
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ة المادابعة عشرة الس:   

 حاًئيس يكون مرجصوت الر صوات فإنألساوي في اة، وفي حال التّكثريألبا جنةاللّخذ قرارات تتّ - أ 

)54ة بحسب الماد يدلة ذاتمن قانون ممارسة مهنة الص 367قم الر 1994ل آب تاريخ او.(   

و أظ صويت ومضمون التحفّن في المحضر تفاصيل المداوالت والمناقشات ونتائج التّيدو - ب 

  .االعتراض

 .عند نهاية الجلسة ارسمي خذةمتّالالقرارات  مدتعت - ج 

  

امنة عشرة الثّة الماد:  

  :اليةن بشكل خاص العناصر التّضمتيمحضر  بكتابة جنةاللّ مقرريقوم جلسة  في نهاية كّل 

  تاريخ الجلسة 

  ...)عضاء، خبراء، مقيمون، شركاتأرئيس و (فة رتيب بحسب الصسماء الحاضرين مع التّأ 

  تي جرت معالجتها خالل الجلسةالمواضيع الّ 

سبة لعدم المشاركة في تقييم االشارة الى تضارب المصالح المدلى به، وطبيعتها ونتيجتها بالنّ 

  و الخبير ذات العالقةأف المطروح العائد للعضو المل

  والمناقشات ورأي كل عضو  المداوالت تفاصيل 

 .و االعتراضأظ حفّصويت ومضمون التّنتائج التّ 
  

اسعة عشرة التّة الماد:   

  .اليعمال االجتماع التّأل نقطة في جدول وأ السابق ل الموافقة على محضر االجتماعتمثّ - أ 

الموافقة على محضر  ،وفي مقطع خاص خر،آمر أ يأوقبل البحث ب ،جديدن في المحضر اليدو - ب 

 .ابقةسالجلسة ال
وهو ملزم  ادرظه على القرار الصو تحفّأن يطلب ذكر عدم موافقته أ جنةاللّعضو في  يستطيع كّل - ج 

  .بتعليل موقفه
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اتطرق دراسة الملفّ -ابع الباب الر  

  

العشرون ة الماد:   

 قبلواء دللي الملف الفنّ من نةأقسام معي دراسةب س اللجنة يقوم خبراء استشاريونبناء على طلب رئي 

  .وفقا للمادة الرابعة واءللد ةيجنة الفنّاللّ احالته الى

  .عمالألجل برمجة جدول اأواء من للد ةيجنة الفنّاللّ مانة سرأالى  يقوم هؤالء بإعداد دراسة تحال

  

  ةفافية والشّالمهني ةخالقيألا -الباب الخامس 

  

الواحدة والعشرون ة الماد:  

رف ساس الشّأعلى  و تسلّمهم مهامهمأهم تكليفلدى  ،ينوالخبراء الخارجي ةيجنة الفنّاللّعضاء أ آليم

تصريحاً حول تضارب المصالح لدى وزارة الصة يذكرون فيه عالقاتهم المباشرة وغير المباشرة حة العام

الهيئات و أركات وزارة، وكذلك مع الشّالة تي تدخل منتجاتها ضمن نطاق صالحيسات الّركات والمؤسبالشّ

  .ل في هذه القطاعاتتي تتدخّالّ

أعضاء المذكورين لدى حصول ألصريح بمبادرة من اتحديث هذا التّ يتمي هذه  تعديل في ما خص

 .نشأت بعد التصريحو عالقات جديدة أالعالقات 
  

   :والعشرون الثّانية ة لمادا

 نأو اذا اعتبر بضميره أن و خبير خارجي خطر وجود تضارب مصالح في وقت معيأاذا اكتشف عضو 

بحسب  دابير المناسبةخاذ التّاتّ اً ومباشرة لكي يتمح بذلك تلقائين يصرأ، فعليه عن المشاركة عليه االمتناع

 .24المادة 
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الثّالثة والعشرون ة الماد:   

تي يجب ات الّسبة للملفّعضاء بالنّألمخاطر تضارب مصالح ا ةر االداريالسمانة أجتماع، تحدد قبل عقد اال

و أين شخاص المعنيألمن مشاركة ا يجب الحد إذا كان خاذ القرار بشأنها، وان لزم االمر،دراستها واتّ

 .ئيس على ذلك قبل بدء الجلسةويطلع الر. استثناء مشاركتهم
  

ابة المادعة والعشرون الر:  

ي الى ا يؤدسبة للملف الواجب تقييمه، ممة بالنّو مهنيأة عندما تكون للعضو مصالح شخصي - أ 

راسة، الد(قييم تي تستغرقها اجراءات التّة الّن يغادر الجلسة  طوال المدأتضارب المصالح، عليه 

  .ذي يكون له عالقة بهللملف الّ) داول واالقتراعقاش، التّالنّ

المطروح  من حيث عدم المشاركة في تقييم الملفّ ،طبيعة تضارب المصالح ونتائجه كرذ يتم - ب 

 .و العضو ذات العالقة، في محضر االجتماعأسبة للخبير بالنّ
  

  :الخامسة والعشرون ة لمادا

ضمن  لعون عليهاتي يطّة المعلومات الّي كافّبشكل سر ةاالداري رمانة السأعضاء وألوا جنةاللّيعالج رئيس 

 .اطار ممارسة عملهم
  

ادسة والعشرون ة المادالس:  

في حال االخالل بموجب السلو اصدار تصريح خاطئ حول تضارب المصالح أة ريوزارة الصحة ة العام

نة  ة في حاالت معيرييضاً معاقبة االخالل بمبدأ السأو العضو؛ كما يمكن أو انهاء وظيفة الخبير أتعليق 

  . ة اذا كان ذلك قد تسبب بضررة المدنيسؤوليساس المأعلى 

  

ابعة والعشرون ة المادالس:  

ع تتب المعني خصيسمح للشّ لهاعلى موقع االنترنت العائد  نظام الكتروني ةالعام ةحوزارة الص تضع

 .روحاتشّالفاصيل وتّالب ةرفقم حصرا نهأالع على القرارات المتّخذة بشواإلطّ الخاص مراحل دراسة ملفّه
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عديلظر والتّاعادة النّ: ادسالباب الس  

  

الثّامنة والعشرونة الماد:  

  .واءة للديجنة الفنّبعد استشارة اللّة حالمدير العام للص بقرار يصدر عن اخليالدظام تعديل النّ يمكن

 --------------------------- ------  ----------------------- 


