قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 272لسنة 2022
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

بعد اإلطــالع على:
 قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( )127لسنة 1955؛ وعلى قانون رقم ( )182لسنة  1960بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها وتعديالته؛ وعلى القانون رقم ( )151لسنة  2019بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ،والئحته التنفيذية؛ وعلى االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛ وعلى االتفاقية الخاصة بـالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛ وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم  634/1/58بجلسة 2021 / 8 / 7؛ وعلـــى توصيـــات اللجنـــة الثالثيـــة المشـــكلة مـــن ممثلـــي هيئـــة الـــدواء المصريـــة ،ووزارتـــي العـــدل والداخليـــة،والمنعقـــدة بتاريـــخ 2022 / 3 / 24؛
 -وبنا ًء على ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم األسواق بهيئة الدواء المصرية؛
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تضـــاف المجموعـــة اآلتيـــة ،ومشـــتقاتها ،وأمالحهـــا ،ونظائرهـــا ،واســـتراتها ،وإيثراتهـــا ،وأمـــاح نظائرهـــا ،واســـتراتها،
ومس ــتحضراتها ،أينم ــا وج ــدت ،إل ــي القس ــم الثان ــي م ــن الج ــدول رق ــم ( )1الملح ــق بالقان ــون رق ــم ( )182لس ــنة 1960
بش ــأن مكافح ــة المخ ــدرات وتنظي ــم اس ــتعمالها واالتج ــار فيه ــا:
االسم باللغة العربية :نيتازين
االسم باللغة االنجليزيةNitazenes :
IUPAC NAME:1H-1,3- BENZIMIDAZOLE
ومنها إيسوتونيتازينIsotonitazene :
()N, N-diethyl-2 [2- [(4-isopropoxyphenyl) methyl] -5-nitro-benzimidazole-1-yl
ethanamine
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(املادة الثانية)

يتم نقل مادة االيسوتونيتازين  Isotonitazeneمن البند الخاص بها بالقسم الثاني من الجدول رقم ( )1إلى مجموعة
النيتازين  ، Nitazenesوذلك العتبارها من مركبات هذه المجموعة.

(املادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.

رئـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس
هي ـئـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدواء املصـ ـ ـ ــريـة
أ .د .تـامـ ــر مـحـمـد عـصــام

تحريراً فى 2022/5/12 :

* مت النشر يف جريدة الوقائع املصرية يف عددها رقم ( )114الصادر يف  23مايو سنة 2022

صفحة  1من 1

