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 :مقدمة .١
اإلدارة العامة لترخیص المكاتب العلمیة والمخازن  الوسطاء ب   ومستودعاتادارة تراخیص المخازن تختص 

ومستودعات األدویة ومراكز الثبات والتكافؤ الحیوي بوضع نظام و اجراءات فیما یخص تراخیص مخازن  
 وذلك لتوصیل دواء امن وفعال للمریض المصرياالدویة و مستودعات الوسطاء 

 نطاق التطبیق .٢

المركزیة   باإلدارة و مستودعات الوسطاء  مخازن االدویةتراخیص  دارةإ بیتم تطبیق اجراءات العمل  
 للعملیات , و ذلك فیما یخص التالي 

 ترخیص مستودع وسطاء جدید •
 تجدید رخصة مستودع وسطاء ألي من االسباب التي تستدعي التجدید •
 ترخیص محل خزن تابع لمستودع وسطاء •
 مستودع وسطاء الغاء رخصة   •

 :  تعریفات  .٣

 مستودع وسطاء:
مؤسسة صیدلیة مرخص لھا بتخزین المستحضرات الصیدلیة المستوردة بواسطة الشركة صاحبة الترخیص  

 ھیئة الدواء المصریة.  –بناء على ترخیص القید في سجل المستوردین الصادر من االدارة المركزیة للعملیات  

 صاحب ترخیص مستودع وسطاء:
ھي الشركة المقدم باسمھا طلب ترخیص مستودع وسطاء, و یتعین ان تكون الشركة مقیدة او جاري قیدھا  

 ھیئة الدواء المصریة   -المركزیة للعملیات  باإلدارةفي سجل المستوردین 

 المفوض الیھ بترخیص مستودع وسطاء: 
ع  ویتم تقدیم المستندات  ھو من تفوضھ الشركة صاحبة الترخیص لیمثلھا قانونا على رخصة المستود

 الشخصیة لھ بملف ترخیص المستودع

 مستودع الوسطاءترخیص المندوب عن صاحب 
ھو الشخص الذي ینوب عن صاحب الترخیص لمتابعة إجراءات الترخیص بموجب تفویض معتمد بصحة  

 توقیع بنكي او توكیل رسمي موثق بالشھر العقاري 

 ستودع الوسطاءلمالرسم الھندسي 
و الذي یوضح ابعاد المكان و مساحتھ  والتقسیم    -المعتمد من مھندس نقابي    -الرسم التخطیطي للمستودع  

 الداخلي لھ و موقع العقار الكائن بھ 
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 :لمستودع وسطاء تابع  خزن محل
مكدس   حال كون المستودع الرئیسي  ھو محل یتم ترخیصھ لخزن المستحضرات الصیدلیة  في

, و محل الخزن ال یتم التوزیع من و في حاجة الى مساحة تخزینیة اضافیة  بالمستحضرات الصیدلیة 
 المؤسسة الرئیسیةخاللھ , و یقتصر فقط على التخزین لصالح 

 االجراءات  .٤
 اوال اجراءات ترخیص مستودع وسطاء جدید 

 المستندات المطلوبة لترخیص مستودع

و   مخازن االدویةنموذج طلب ترخیص مستودع (یحرر على النموذج المعد من ادارة تراخیص  .۱
مستودعات الوسطاء بمعرفة المفوض الیھ من الشركة  لصدور الرخصة باسمھ  أو مندوب عن 

تفویض من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر توكیل موثق بالشھر العقاري او  بموجبالشركة 
 .  ) لصالحیات االدارة بالسجل التجاري معتمد بصحة توقیع بنكي في عمل ھذا االجراءالشركة طبقا 

 الساریة للمفوض الیھ من الشركة  لصدور الرخصة باسمھ    القومي صورة بطاقة الرقم   .۲

 منھا للمفوض الیھ من الشركة  لصدور الرخصة باسمھ     رسمي أصل شھادة المیالد أو مستخرج  .۳

ئیة الساریة (صحیفة عدم وجود سوابق )  للمفوض الیھ من الشركة   اصل صحیفة الحالة الجنا  .٤
    موجھة الى ھیئة الدواء المصریةلصدور الرخصة باسمھ  ،  

بحیث یتم توضیح كل النقاط   ٥۰: ۱للمكان المراد ترخیصھ بمقیاس رسم   الھندسينسخ للرسم  ۳عدد  .٥
 من مھندس نقابى :  اعتمادھا اآلتیة على ورقة رسم واحدة على أن یتم  

 مسقط افقي موضح لألطوال للموقع المراد ترخیصھ   •

 مسقط رأسي لتوضیح ارتفاع الموقع المراد ترخیصھ  •

 لمراد ترخیصھارسم كروكي لتوضیح الحدود الخاصة بالعین ا •

 واجھة الموقع المراد ترخیصھ  •

 عنوان الموقع  –نوع الترخیص  –لوحة بیانات موضح بھا اسم الشركة صاحبة الترخیص   •

 توضیح حدود المحل علي الرسم الھندسي .    •
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 فتحات التھویة.    – االرتفاع –جدول یوضح األطوال  •

 حوالة بریدیة (االیصال الدال علي سداد رسم النظر ) بقیمة خمسة جنیھات بإسم ھیئة الدواء المصریة   .٦

االدارة صورة من القید بسجل المستوردین الخاص بالشركة مقدمة ملف الترخیص و الصادر من  .۷
 االصل لالطالع)        ھیئة الدواء المصریة ( مع احضار -المركزیة للعملیات 

في سجل   مقیدة او جاري قیدھایجوز ترخیص مستودع إال للشركات التي تكون  ملحوظة: ال
 بھیئة الدواء المصریة االدارة المركزیة للعملیات ب المستوردین 

 ( مع احضار االصل لالطالع)للشركة.  الحدیث و الساري صورة من السجل التجاري  .۸

 احضار االصل لالطالع)  (مع للشركة. الساریة  صورة من البطاقة الضریبیة .۹

 اصدار الرخصة  وقبل مستندات یتم استكمالھا اثناء اجراءات الترخیص  •

 وجد) (انصورة من إخطارات تسجیل ساریة للمستحضرات التي تقوم الشركة بإستیرادھا   .۱۰

تملیك ) من   عقد إیجار، أوعقدترخیصھ (صورة من سند الحیازة للعین الكائن بھا المستودع المطلوب   .۱۱
مالك العین الكائن بھا المحل المراد ترخیصھ الى الشركة مقدمة ملف الترخیص على أن یكون ساریا  

 وموثقا ( شھر عقاري او حكم محكمة).( مع احضار االصل لالطالع)

قل داخل العین المراد ترخیصھا  مستند من شركة الكھرباء یفید وجود عداد كھرباء مست  أصل .۱۲
فقط  بھا  خاص  واضحع  و  بشكل  المحل  عنوان  و  العداد  رقم  بالمستند  یثبت  ان   لى 

او احضار اصل مستند من شركة الكھرباء یفید انھ تم توصیل التیار الكھربائي بصورة دائمة ومستقلة  
 لحین تركیب العداد مع توضیح سبب عدم تركیب العداد من شركة الكھرباء  

ة ومستقلة من المیاه العمومیة تغذي العین اصل مستند من شركة المیاه یفید بوجود وصلة خاص .۱۳
 في حال وجود دورة میاة في العین المطلوب ترخیصھا مستودع )  (وذلكالمطلوب ترخیصھا مستودع  

 

 فى حالة طلب ترخیص مستودع ادویة او خامات دوائیة: .۱٤
شھادة مستخرجة من ادارة استخراج الشھادات بھیئة الدواء المصریة لتسجیل مدیر صیدلى مسئول  •

 الرخصة عند اصدارھا    علىعن المستودع لیتم ادراج اسمھ 
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طبقا للصالحیات في  الترخیص ( موافقة من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر الشركة مقدمة ملف   •
دیر الصیدلي المسئول عن المستودع , على ان تكون الموافقة  السجل التجاري ) وذلك على تعیین الم

 معتمدة بصحة توقیع بنكي 

علما بأنھ یتم مخاطبة الحى او ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة التابع لھ الموقع المراد ترخیصھ   .۱٥
 –و مستودعات الوسطاء بعد استالم ملف الترخیص  مخازن االدویةبمعرفة ادارة تراخیص  –مستودع  

محل تجارى ولیس ( اداري او شقة سكنیة  أو بدروم أو  عن وضع المحل وذلك من حیث كونھ    لإلفادة
الدولة و االفادة عما اذا كان العقار یقع فى منطقة عشوائیة من عدمھ أو    ألمالك جراج ) وال یخضع  

بالموافقة على    ( في حال كون المكان یتبع احد االحیاء) او ابداء الرأيصدر لھ قرار إزالة من عدمھ  
( في حال كون المكان یتبع لھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة )   ترخیص النشاط المطلوب من عدمھ

وفى حال عدم الموافقة یتم حفظ الملف المقدم لترخیص المستودع وذلك على مسئولیة طالب الترخیص  
. 

 مالحظات:
 بإدارةعلى الرابط االلكتروني الخاص  واحد pdfیتم ارسال المستندات المطلوبة للترخیص على ھیئة  •

 الوسطاء   ومستودعات مخازن االدویةتراخیص 
• https://forms.gle/hgvUcrtoTY5CtrRv7 

  المستندات،تحدید موعد لكتابة طلب الترخیص بمقر االدارة في حال استیفاء   للمراجعة و یتم وذلك •
 واخطار الشركة بالبرید االلكتروني

الرخصة باسمھ او مندوب عن   إلصداریتم كتابة طلب الترخیص بمقر االدارة بمعرفة المفوض الیھ   •
توكیل موثق  احضار  ,یتعین    عن الشركة صاحبة الترخیص  مندوب  الشركة , علما انھ في حالة حضور

و موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة  او مدیرھا    تفویض معتمد بصحة توقیع بنكي بالشھر العقاري او  
و ذلك في التعامل مع ادارة تراخیص المخازن و  طبقا لصالحیات االدارة بالسجل التجاري للشركة  

ر المعاینات و استالم الرخصة  مستودعات الوسطاء في كتابة طلب ترخیص مستودع للشركة و حضو
یتم كتابة    فور اصدارھا و كذلك استالم و تسلیم كافة المستندات الخاصة بالشركة لدى االدارة, على ان

 رقم بطاقة الرقم القومي ) – تشمل ( االسم رباعي   والتيبیانات المندوب عن الشركة بوضوح 

االدارة المركزیة للعملیات    –لدواء المصریة  ا  ةمقر ھیئالى    الترخیص،ترسل الملفات بعد كتابة طلب    •
 محافظة الجیزة   -العجوزة   -ش وزارة الزراعة  ٥۱بخطاب مسجل بعلم الوصول بالعنوان: 

من    (المستنداتالمستندات االساسیة    في حال عدم وجود اي من   باإلدارة   یتم كتابة طلب الترخیص ال   •
 . )۷ الى ۲
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جنیھ) طبقا    ألف(ثالثون    ۳۰۰۰۰یتعین دفع الرسوم المقررة لترخیص مستودع وسطاء المقدرة ب   •
 , ذلك قبل استالم الرخصة ۲۰۱۹لسنة  ۱٥۱للقانون رقم 

 اجراءات العمل لترخیص مستودع وسطاء جدید  -۳
ھیئة .۱ على  المستودع  ترخیص  بطلب  الخاصة  المستندات  ارسال  الرابط  PDFملف    یتم  على  واحد 

 الوسطاء  ومستودعات مخازن االدویةتراخیص   بإدارةالخاص اإللكتروني 
https://forms.gle/hgvUcrtoTY5CtrRv7 

من استالم الملف على الرابط    ایام عملخمس الى سبع    من  ذلك في خاللو    یتم مراجعة الملف المرسل  .۲
استیفاء    اإللكتروني،  عدم  حالة  الكتروني    المستندات،في  برید  ارسال  لإلخطار   یتم  الشركة  الى 

 لمالحظات و المستندات المطلوبة  با 
للحضور الى مقر ادارة   الى الشركة في حالة استیفاء المستندات المطلوبة یتم ارسال برید الكتروني .۳

طلب ترخیص المستودع امام احد  و مستودعات الوسطاء للتوقیع على اصل   مخازن االدویة تراخیص 
 لالطالع علیھا   الترخیصمستندات اصول و احضار كافة  االدارة،صیادلة 

مسجل  بالبرید الیرسل ملف ترخیص المستودع متضمنا طلب ترخیص المستودع والمستندات المطلوبة   .٤
 الوسطاء    ومستودعات مخازن االدویةبعلم الوصول إلى ادارة تراخیص 

خالل    وذلك  الوسطاء،  ومستودعاتیتم فحص ملف الترخیص بمعرفة صیادلة ادارة تراخیص المخازن   .٥
 عمل من تاریخ استالم الملف  من خمس الى سبع ایام

 ۳۰, وذلك  في خالل   االساسیة للترخیص یتم تحدید میعاد المعاینة االولى  المستندات استیفاء  في حالة   .٦
لجدول المعاینات، ویبلغ بھ الشركة مقدمة طلب الترخیص بموجب  طبقا  یوم من تاریخ استالم الملف  
 و بالبرید االلكتروني  و/ أ خطاب مسجل بعلم الوصول 

  ۱۹٥٥لسنة    ۱۲۷وفي حال عدم استیفاء المستندات االساسیة المقررة بقانون مزاولة مھنة الصیدلة رقم  
بحفظ    ب مسجل بعلم الوصولیتم حفظ الملف ویتم اخطار الشركة مقدمة طلب الترخیص بموجب خطا

 الطلب وسبب الحفظ  
  االدویة ومخازن ادارة تراخیص    صیادلةبواسطة  القاھرة الكبرى تتم المعاینة في حالة الترخیص   في .۷

لفرع ھیئة  حال الترخیص في المحافظات األخرى یتم إرسال خطاب  فيمستودعات الوسطاء,  أما  
، لیقوم ئن بھا الموقع المطلوب ترخیصھ مستودع الدواء المصریة المختص وذلك بالمحافظة الكا 

 للموقع . المعاینات الالزمة الصیادلة المختصین بفرع الھیئة بعمل 
  لإلفادةیتم مخاطبة الحى او ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة التابع لھ الموقع المراد ترخیصھ مستودع   .۸

او شقة سكنیة  أو بدروم أو جراج )    (اداريعن وضع المحل وذلك من حیث كونھ محل تجارى ولیس  
من عدمھ أو صدر لھ  منطقة عشوائیة    فيالدولة و االفادة عما اذا كان العقار یقع    ألمالكوال یخضع  

 قرار إزالة من عدمھ (في حال كون المكان یتبع احد االحیاء)
او ابداء الرأي بالموافقة على ترخیص النشاط المطلوب من عدمھ و ان المكان المراد ترخیصھ ھو   

محل تجاري و لیس شقة سكنیة او بدروم او جراج( في حال كون المكان یتبع لھیئة المجتمعات العمرانیة  
 الجدیدة ) 
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 مسئولیة طالب الترخیص    وفى حال عدم الموافقة یتم حفظ الملف المقدم لترخیص المستودع وذلك على
(في حال كون المحل المراد ترخیصھ یقع خارج القاھرة الكبرى یتم مخاطبة الحي او ھیئة المجتمعات  

بمعرفة   الجدیدة  الموقع  العمرانیة  بھا  الكائن  بالمحافظة  وذلك  المختص  المصریة  الدواء  ھیئة  فرع 
 مستودع.المطلوب ترخیصھ 

المعاینة األولى اذا كانت االشتراطات الصحیة غیر مستوفاه , یتم منح صاحب الترخیص مھلة أولى    ىف .۹
الشركة   مخاطبة  یتم  و  الصحیة   االشتراطات  الستكمال  أشھر  ثمانیة  بالمالحظات    إلخطارھا مدتھا 

استیفاؤھا   المطلوب   والمستندات 
تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء  تقوم الشركة مقدمة طلب الترخیص بتقدیم طلب الي ادارة  

 معاینة ثانیة موعد  ھلة االولى الستیفاء المالحظات , ویتم تحدید  ممعاینة ثانیة قبل انتھاء الموعد  لتحدید  
الطلب,   استالم  من  عمل  ایام  عشرة  أو  خالل  الترخیص  طالب  بحضور  ترخیصھ  المطلوب  للمكان 

طالب الترخیص استوفى االشتراطات الصحیة والمستندات    عنھ فإذا اثبتت المعاینة الثانیة أن  المندوب
   المطلوبة یتم إصدار الرخصة. 

في حال عدم استیفاء االشتراطات الصحیة خالل المھلة االولى, یتم منح الشركة مھلة ثانیة مدتھا أربعة  
بناء على    اوأشھر وھى نصف المھلة األولى الستكمال االشتراطات وفى نھایتھا تتم المعاینة النھائیة  

وإذا لم یكن استوفى جمیع االشتراطات الصحیة یتم حفظ طلب الترخیص  طلب الشركة قبل انتھاء المھلة  
و یتم اخطار الشركة مقدمة طلب الترخیص بحفظ ملف الترخیص بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول  

. 
فرع ھیئة    الصحیة یقومالمحافظات األخرى بعد استیفاء االشتراطات    في حال الترخیص فى  .۱۰

ترخیصھ   المطلوب  الموقع  بھا  الكائن  بالمحافظة  وذلك  المختص  المصریة    بإرسال   مستودع،الدواء 
و افادة الحي المختص او ھیئة المجتمعات العمرانیة  سومات الھندسیة المعتمدة  محضر المعاینة والر

 تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء.  الى ادارةالجدیدة ,  
  طباعتھاوالمستودع  رخصة    یتم كتابةالمطلوبة    والمستنداتبعد استیفاء االشتراطات الصحیة   .۱۱

   واالشتراطاتایام عمل من تاریخ استیفاء المستندات الى سبع خمس من خالل  وذلك
او المفوض الیھ بالترخیص بسداد الرسوم  مقدمة طلب الترخیص  یقوم المندوب عن الشركة   .۱۲

دمغة بقیمة    واحضار  الرخصة، , عند استالم  ۲۰۱۹لسنة    ۱٥۱طبقا لقانون ھیئة الدواء المصریة رقم  
 . جنیھات ٦

المندوب عن الشركة   الوسطاء بتسلیمتراخیص المخازن ومستودعات  بإدارةیقوم الصیدلي  .۱۳
الرخصة ونسخة من الرسم الھندسي المعتمد  أصلاو المفوض الیھ بالترخیص  مقدمة طلب الترخیص 

 والمختوم 
 حاالت حفظ ملفات ترخیص مستودعات الوسطاء  -٤

للترخیص • االساسیة  المستندات  من  اي  بدون  الترخیص  ملف  للقانون   ارسال   طبقا 
 ) ٦-۱من  (المستندات 

عند فحص    وذلك  باسمھ،الرخصة    إلصدارعدم سریان صحیفة الحالة الجنائیة الخاصة بالمفوض الیھ   •
 الوسطاء بالبرید و فتح المظروف   ومستودعاتالملف بعد وروده الى ادارة تراخیص المخازن 
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او    جراج،او بدروم او شقة سكنیة او    ،اداريورود افادة من الحي المختص بان المكان عبارة عن   •
وذلك في حال كون المحل المراد   ،۲۰۰۸لسنة    ۱۱۹رفض الحي للترخیص في ضوء قانون البناء رقم  

 ترخیصھ یتبع الحد االحیاء 
النشاط المطلوب ترخیصھ او ان یكون المكان عبارة عن    علىالمجتمعات العمرانیة    موافقة ھیئةعدم   •

، وذلك في حال كون او نشاط اخر مخالف للنشاط المطلوب ترخیصھجراج    او شقة سكنیة او  ،بدروم
 . المحل المراد ترخیصھ یتبع لجھاز مدینة بھیئة المجتمعات العمرانیة

 عدم استیفاء االشتراطات الصحیة المقررة او المستندات المطلوبة خالل المھلة الممنوحة للترخیص •

المطلوب ترخیصھ مخالف    إذا • الموقع  المعاینة االولیة ان عنوان  لجنة  المثبت وجدت  بطلب    للعنوان 
 الترخیص  

حوائط و سقف  ۳وجدت لجنة المعاینة االولیة ان المكان المراد ترخیصھ غیر محدد المعالم بوجود  إذا •
 و باب لدخول العین المراد ترخیصھا
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 ثانیا اجراءات تجدید رخصة مستودع وسطاء 

 المستندات المطلوبة لتجدید رخصة مستودع 

 طلب لنقل ملكیة مستودع مرخص -١
ملكیة المستودعات الى الشركات المقیدة او الجاري قیدھا في سجل المستوردین بھیئة  یتم نقل : ملحوظة ( 

 )الدواء المصریة فقط
طلب مقدم من الشركة المطلوب نقل ملكیة الترخیص الیھا موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة او   .۱

الى مدیر عام  بنكي وموجھ  التجاري ومعتمد بصحة توقیع  بالسجل  مدیرھا طبقا لصالحیات االدارة 
تكافؤ  االدارة العامة لتراخیص المكاتب العلمیة و مخازن و مستودعات االدویة و مراكز الثبات و ال

  و ذلك لنقل ملكیة المستودع، على ان یثبت بالطلب بیانات المستودع كاملة ,الحیوي 
  ٢٨٠مقابل خدمة طلب نقل ملكیة مستودع طبقا لقرار رئیس ھیئة الدواء المصریة رقم    ایصال سداد .٢

 ٢٠٢١لسنة 
لمستودع مذكور بھ بیانات رخصة المستودع كاملة من حیث اسم ا(اصل تنازل عن رخصة المستودع   .٣

من الشركة صاحبة الترخیص الى الشركة المطلوب نقل الترخیص  )  ورقم الرخصة وعنوان المستودع
  إلیھا علي ان یكون  موثق بالشھر العقاري بموجب محضر تصدیق 

صورة من سجل تجاري ساري و حدیث للشركة صاحبة الترخیص التي تقوم بالتنازل عن الرخصة و   .٤
 )ع احضار االصل لالطالعم( صورة البطاقة الضریبیة 

على ان یكون ,  صورة من السجل التجاري والبطاقة الضریبیة للشركة المطلوب نقل الترخیص إلیھا  .٥
 )مع احضار االصل لالطالع.( كالھما ساریا و حدیثا 

بالشركة  ترخیص    صورة من .٦ والخاص  المصریة  الدواء  ھیئة  الصادر من  المستوردین   بسجل  القید 
 ) مع احضار االصل لالطالع. ( ص إلیھا  المطلوب نقل الترخی

الرخصة باسمھ    إلصدارالمستندات الشخصیة للمفوض إلیھ من الشركة المطلوب نقل الترخیص الیھا   .٧
) صحیفة خلو من السوابق ( صحیفة حالة جنائیة ساریة    -صورة من بطاقة الرقم القومي(عند نقل الملكیة  

  )مستخرج رسمي من شھادة المیالد -موجھة الى ھیئة الدواء المصریة  
تسجیل مدیر صیدلي مسئول عن المستودع إذا كان نشاط المستودع أدویة او خامات دوائیة عن طریق   .٨

التراخیص   متابعة  و  للشھادات  العامة  االدارة  من  صیدلي  مدیر  تسجیل  شھادة    باإلدارة استخراج 
طبقا  ( اقرار من رئیس مجلس ادارة او مدیر الشركة المطلوب نقل الترخیص الیھا  و  ,المركزیة للعملیات  

وذلك بالموافقة على تعیین المدیر الصیدلي المسئول، علي  )  للصالحیات المذكورة في السجل التجاري 
 ان یكون االقرار معتمدا بصحة توقیع بنكي

الكائن بھ المستودع  الى الشركة المطلوب     من مالك المحل او العین)  عقد ایجار او تملیك  (  سند حیازة   .٩
مع احضار االصل    ) (شھر عقاري او حكم محكمة(  نقل الترخیص إلیھا علي ان یكون ساري وموثق   

 ) لالطالع



للعمليات اإلدارة المركزية   
االدوية  ومستودعات ومخازنلتراخيص المكاتب العلمية  اإلدارة العامة  

    و مراكز الثبات و التكافؤ الحيوي

   
 

 
 

11  
 

دلیل 
تنظیمي

 

 العمل الخاصة بمستودعات الوسطاء إلجراءات التنظيميالدليل 

  اصل رخصة المستودع القدیمة .١٠
 جنیھات   ٦دمغة بقیمة   .۱۱

 
 : رخصة المستودع باسمھ  إلصدارتغییر اسم المفوض إلیھ   -٢
الشركة او مدیرھا طبقا لصالحیات  طلب من   .١ ادارة  الترخیص موقع من رئیس مجلس  الشركة صاحبة 

مدیر عام االدارة العامة لتراخیص المكاتب العلمیة و مخازن و مستودعات    موجھ الى  االدارة بالسجل التجاري و
الیھ لصدور الرخصة لتغییر المفوض  )  معتمد بصحة توقیع بنكي(  االدویة و مراكز الثبات و التكافؤ الحیوي  

 و بیانات المفوض الیھ بالترخیص كاملة   على ان یثبت بالطلب بیانات رخصة المستودع كاملة, باسمھ 
مع .( صورة من السجل التجاري والبطاقة الضریبیة للشركة على ان یكون كالھما ساریا و حدیثا  .٢

 )احضار االصل لالطالع
طبقا للصالحیات في  (مجلس إدارة الشركة او مدیر الشركة   من رئیس بنكيتفویض معتمد بصحة توقیع   .٣

 لصدور رخصة المستودع باسم المفوض إلیھ الجدید) السجل التجاري للشركة 
  –صورة من بطاقة الرقم القومي(الجدید الرخصة باسمھ   إلصداراألوراق الشخصیة للمفوض الیھ  .٤

مستخرج رسمي   –موجھة الى ھیئة الدواء المصریة )  السوابق صحیفة خلو من (صحیفة حالة جنائیة ساریة  
 )من شھادة المیالد

المفوض الیھ   باسمصورة  من ترخیص القید بسجل المستوردین الصادر من ھیئة الدواء المصریة  .٥
 ) احضار االصل لالطالع.(و ذلك في حالة تخارج المفوض الیھ القدیم من الشركة, الجدید 

على ان یكون , من مالك العین الى الشركة صاحبة الترخیص , ن الكائن بھا المستودع سند حیازة للعی .٦
 ) مع احضار االصل لالطالع) ( حكم محكمة او شھر عقاري( ساري و موثق 

 اصل رخصة المستودع القدیمة .٧
 جنیھات   ٦دمغة بقیمة   .٨

 عن مستودع ادویة مرخص   المسئول الصیدلي تغییر اسم المدیر  -٣
یتم ادراج اسم المدیر الصیدلي الجدید على الجدول خلف الرخصة الخاصة بالمستودع في حال  : "ملحوظة  

اما في حال كون رخصة المستودع قدیمة غیر مدرج ,كون الرخصة مدرج علیھا جدول المدیرین الصیادلة  
 " ین على الشركة تسلیم اصل الرخصة القدیمةعلیھا الجدول یتم تجدید الرخصة بالنموذج الجدید و یتع

موقع من رئیس مجلس ادارة  و    الصیدليطلب من الشركة معتمد بصحة توقیع بنكي لتغییر اسم المدیر   .١ 
مدیر عام االدارة العامة لتراخیص    موجھ الىالشركة او مدیرھا طبقا لصالحیات االدارة بالسجل التجاري  و  

 مستودعات االدویة و مراكز الثبات و التكافؤ الحیوي  المكاتب العلمیة و مخازن و 
موجھة  , كمدیر للمستودع  الصیدليشھادة من إدارة استخراج الشھادات بھیئة الدواء المصریة لتسجیل  .٢

 الى ادارة تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء 
 افادة من الشركة بتاریخ ترك المدیر الصیدلي المسئول السابق .٣
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ترخیص القید بسجل  المستوردین  – ساریین احدث سجل تجاري  وبطاقة ضریبیة(  مستندات الشركة  .٤
صورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي للمفوض الیھ    –الخاص بالشركة الصادر من ھیئة الدواء المصریة 

تجدید الرخصة  في حال ),  سند حیازة ساري و موثق للعین الكائن بھا المستودع  - لصدور الرخصة باسمھ
 ) احضار االصل لالطالع.(النموذج الجدید  بإصدار

 اصل رخصة المستودع القدیمة .٥
 جنیھات   ٦دمغة بقیمة   .٦

 بدل فاقد لرخصة مستودع مرخص -٤
من رئیس مجلس ادارة الشركة او    موقعو  لب من الشركة صاحبة الترخیص معتمد بصحة توقیع بنكي  ط  -۱

مدیرھا طبقا لصالحیات االدارة بالسجل التجاري وموجھ الى مدیر عام االدارة العامة لتراخیص المكاتب  
العلمیة و مخازن و مستودعات االدویة و مراكز الثبات و التكافؤ الحیوي على ان یثبت بالطلب بیانات  

 المستودع كاملة  
 ٢٨٠لب اصدار بدل فاقد للرخصة طبقا لقرار رئیس ھیئة الدواء المصریة رقم  ایصال سداد مقابل خدمة ط  -۲

 ٢٠٢١لسنة 
اسم المستودع (  محضر فقد لرخصة المستودع من قسم الشرطة مثبت بھ بیانات رخصة المستودع كاملة   -۳

 )العنوان -رقم الرخصة  -
مع احضار  .(  ا ساریا و حدیثا على ان یكون كالھم,  صورة من السجل التجاري والبطاقة الضریبیة للشركة  -٤

 )االصل لالطالع
 صورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي للمفوض الیھ بالترخیص المثبت على الرخصة  -٥
المصریة  -٦ الدواء  المستوردین الصادر من ھیئة  القید بسجل  احضار  . (صورة طبق االصل من ترخیص 

 )االصل لالطالع
للعین الكائن بھا المستودع، من مالك العین الى الشركة صاحبة الترخیص،  )  عقد ایجار او تملیك(سند حیازة   -۷

 ) مع احضار االصل لالطالع) (حكم محكمة او شھر عقاري(على ان یكون ساري وموثق 
مدیرھا طبقا لصالحیات   -۸ او  الشركة  ادارة  رئیس مجلس  من  موقع  الترخیص  الشركة صاحبة  من  تعھد 

بتسلیم اصل رخصة المستودع التي تم فقدھا في حال  ,  صحة توقیع بنكياالدارة بالسجل التجاري و معتمد ب
 و تحمل المسئولیة القانونیة الكاملة في حال التعامل بھا بعد اصدار رخصة بدل فاقد, ,العثور علیھا 

 جنیھات   ٦دمغة بقیمة   -۹

 بدل تالف لرخصة  مستودع مرخص  -٥
طلب من الشركة صاحبة الترخیص موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیرھا طبقا لصالحیات   . ١

االدارة بالسجل التجاري و موجھ الى مدیر عام االدارة العامة لتراخیص المكاتب العلمیة و مخازن و 
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 العمل الخاصة بمستودعات الوسطاء إلجراءات التنظيميالدليل 

بت بالطلب بیانات  و مث) , معتمد بصحة توقیع بنكي( مستودعات االدویة و مراكز الثبات و التكافؤ الحیوي 
 رخصة المستودع كاملة  

 صورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي للمفوض الیھ بالترخیص المثبت على الرخصة  .٢
مع .( على ان یكون كالھما ساریا و حدیثا , للشركةصورة من السجل التجاري والبطاقة الضریبیة  .٣

 )احضار االصل لالطالع
احضار  .(بسجل  المستوردین الصادر من ھیئة الدواء المصریةصورة طبق االصل من ترخیص القید  .٤

 )االصل لالطالع
على ان یكون , من مالك العین الى الشركة صاحبة الترخیص , سند حیازة للعین الكائن بھا المستودع  .٥

 ) مع احضار االصل لالطالع) ( حكم محكمة او شھر عقاري( ساري و موثق 
 اصل الرخصة التالف  .٦
 جنیھات   ٦بقیمة  دمغة  .٧
 لمستودع مرخص   الھندسي تعدیل الرسم  -٦
الشركة او مدیرھا طبقا لصالحیات   .١ ادارة  الترخیص موقع من رئیس مجلس  الشركة صاحبة  طلب من 

االدارة بالسجل التجاري و موجھ الى مدیر عام االدارة العامة لتراخیص المكاتب العلمیة و مخازن و مستودعات  
بالطلب بیانات الرخصة كاملة    ، و مثبت ) معتمد بصحة توقیع بنكي( االدویة و مراكز الثبات و التكافؤ الحیوي 

 و توضیح نوع التعدیل علي الرسم الھندسي المطلوب اجراؤه  
الخاص بالمستودع بعد التعدیل علي ان یكون معتمد ومختوم من مھندس    الھندسيثالث نسخ من الرسم   .٢

 ) ھة المستودعواج  –كروكي للموقع    –مسقط رأسي    –مسقط افقي  (  نقابي و موضح على الرسم المساقط التالیة  
من مالك العین الى الشركة صاحبة ترخیص المستودع )  ایجار او تملیك  عقد(  وموثق سند حیازة ساري   .٣

المستودع   لكامل مساحة  للمستودع,  وذلك  المراد إضافتھا  المساحة  بھ  یثبت  ان  في حال طلب إضافة  ( على 
 ) مساحة

عن وضع    لإلفادةخطاب من الحى المختص او ھیئة المجتمعات العمرانیة الذي یتبعھ عنوان المستودع   .٤
منطقة    في جراج أو یقع   سكنیة  أو بدروم أو  ولیس شقةالمساحة المراد إضافتھا من حیث كونھا محل تجارى  

یتم مخاطبة الحي المختص    ,)  مساحةفي حال طلب إضافة  . (عشوائیة من عدمھ أو صدر لھ قرار ھدم أو إزالة
 او ھیئة المجتمعات العمرانیة  

 صورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي للمفوض الیھ بالترخیص المثبت على رخصة المستودع .٥
مع احضار  .(  على ان یكون كالھما ساریا و حدیثا ,  لشركةصورة من السجل التجاري والبطاقة الضریبیة ل  .٦

 )االصل لالطالع
القید   .٧ ترخیص  من  االصل  المستوردینصورة طبق  المصریة   بسجل  الدواء  ھیئة  من  احضار  .(الصادر 

 )االصل لالطالع
 رخصة المستودع القدیمة أصل .٨



للعمليات اإلدارة المركزية   
االدوية  ومستودعات ومخازنلتراخيص المكاتب العلمية  اإلدارة العامة  

    و مراكز الثبات و التكافؤ الحيوي

   
 

 
 

14  
 

دلیل 
تنظیمي

 

 العمل الخاصة بمستودعات الوسطاء إلجراءات التنظيميالدليل 

 جنیھات   ٦دمغة بقیمة   .٩

 الخاص بالمستودع اصدار بدل فاقد للرسم الھندسي -٧
ركة او مدیرھا طبقا لصالحیات االدارة  طلب من الشركة صاحبة الترخیص موقع من رئیس مجلس ادارة الش.  ١

و مستودعات  و مخازن  العلمیة  المكاتب  لتراخیص  العامة  االدارة  مدیر عام  الى  و موجھ  التجاري  بالسجل 
و مثبت بالطلب بیانات رخصة المستودع ) ,  معتمد بصحة توقیع بنكي(  االدویة و مراكز الثبات و التكافؤ الحیوي  

 كاملة  
 الھندسي من قسم الشرطة و مثبت بھ بیانات رخصة المستودع كاملة  محضر فقد للرسم  .٢
   الرخصة باسمھ إلصدارصورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي للمفوض الیھ  .٣
مع .( على ان یكون كالھما ساریا و حدیثا للشركة  صورة من السجل التجاري والبطاقة الضریبیة  .٤

 )احضار االصل لالطالع
احضار  .(صورة طبق االصل من ترخیص القید بسجل  المستوردین الصادر من ھیئة الدواء المصریة .٥

 )االصل لالطالع
حیازة   .٦ تملیك  (  سند  او  ایجار  المستودع  )  عقد  بھا  الكائن  الشركة صاحبة  ,  للعین  الى  العین  مالك  من 

 ) مع احضار االصل لالطالع) ( حكم محكمة او شھر عقاري( على ان یكون ساري و موثق , الترخیص 
 اصل رخصة المستودع القدیمة .٧
 جنیھات   ٦دمغة بقیمة   .٨

 تغییر االسم التجاري للمستودع  -٨
الشركة او مدیرھا طبقا لصالحیات   .١ ادارة  الترخیص موقع من رئیس مجلس  الشركة صاحبة  طلب من 

االدارة بالسجل التجاري وموجھ الى مدیر عام االدارة العامة لتراخیص المكاتب العلمیة و مخازن و مستودعات  
بت بالطلب بیانات المستودع  على ان یث)  معتمد بصحة توقیع بنكي(االدویة و مراكز الثبات و التكافؤ الحیوي  

 كاملة  
و مثبت بھ تغییر ,  صورة طبق االصل من سجل تجاري ساري و حدیث للشركة صاحبة الترخیص  .٢

 ) احضار االصل لالطالع( االسم التجاري للشركة 
 صورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي للمفوض الیھ بالترخیص المثبت على الرخصة  .٣
 )احضار االصل لالطالع(اقة ضریبیة حدیثة و ساریة للشركة صورة طبق االصل من بط .٤
احضار  . (صورة طبق االصل من ترخیص القید بسجل المستوردین الصادر من ھیئة الدواء المصریة .٥

 )االصل لالطالع
للعین الكائن بھا المستودع، من مالك العین الى الشركة صاحبة  ) عقد ایجار او تملیك(سند حیازة  .٦

 )مع احضار االصل لالطالع) (حكم محكمة او شھر عقاري( على ان یكون ساري وموثق  الترخیص،
 أصل رخصة المستودع القدیمة .٧
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 جنیھات   ٦دمغة بقیمة   .٨
مقابل خدمة طلب تغییر اسم الشركة صاحبة ترخیص المستودع طبقا لقرار رئیس ھیئة  ایصال سداد  .٩

 ٢٠٢١لسنة  ٢٨٠الدواء المصریة رقم  

 تغییر نشاط  المستودع طبقا لترخیص القید بسجل المستوردین الخاص بالشركة صاحبة الترخیص -٩
الشركة او مدیرھا طبقا لصالحیات   .١ ادارة  الترخیص موقع من رئیس مجلس  الشركة صاحبة  طلب من 

االدارة بالسجل التجاري و موجھ الى مدیر عام االدارة العامة لتراخیص المكاتب العلمیة ومخازن ومستودعات  
بت بالطلب بیانات المستودع  على ان یث)  معتمد بصحة توقیع بنكي(  االدویة و مراكز الثبات و التكافؤ الحیوي  

كاملة  و النشاط المراد اضافتھ او حذفھ طبقا لترخیص القید بسجل المستوردین الخاص بالشركة و الصادر من 
 ھیئة الدواء المصریة  

 صورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي للمفوض الیھ بالترخیص   .٢
مع احضار  .(  ى ان یكون كالھما ساریا و حدیثا عل,  صورة من السجل التجاري والبطاقة الضریبیة للشركة .٣

 )االصل لالطالع
القید بسجل  المستوردین الصادر من ھیئة الدواء المصریة .٤ احضار  .( صورة طبق االصل من ترخیص 

 )االصل لالطالع
على ان یكون ,  من مالك العین الى الشركة صاحبة الترخیص  ,  سند حیازة للعین الكائن بھا المستودع   .٥

 ) مع احضار االصل لالطالع) ( حكم محكمة او شھر عقاري( ي و موثق سار
 اصل رخصة المستودع القدیمة .٦
 جنیھات   ٦دمغة بقیمة   .٧
 

 الغاء رخصة محل خزن تابع لمستودع مرخص -١٠
الشركة او مدیرھا طبقا لصالحیات   .١ ادارة  الترخیص موقع من رئیس مجلس  الشركة صاحبة  طلب من 

االدارة بالسجل التجاري و موجھ الى مدیر عام االدارة العامة لتراخیص المكاتب العلمیة و مخازن ومستودعات  
 صة محل خزن تابع للمستودعرخ  إللغاء)  معتمد بصحة توقیع بنكي(  االدویة ومراكز الثبات و التكافؤ الحیوي  

مع .( على ان یكون كالھما ساریا و حدیثا , صورة من السجل التجاري والبطاقة الضریبیة للشركة   .٢
 )احضار االصل لالطالع

 صورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي الساریة للمفوض الیھ بالترخیص   .٣
 ) احضار االصل لالطالع.(الدواء المصریة  صورة  من ترخیص القید بسجل المستوردین الصادر من ھیئة .٤
على ان یكون ,  من مالك العین الى الشركة صاحبة الترخیص  ,  سند حیازة للعین الكائن بھا المستودع   .٥

 ) مع احضار االصل لالطالع) ( حكم محكمة او شھر عقاري( ساري و موثق 
 اصل رخصة المستودع القدیمة و اصل رخصة محل الخزن   .٦
 جنیھات   ٦بقیمة  دمغة  .٧
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 العمل الخاصة بمستودعات الوسطاء إلجراءات التنظيميالدليل 

 

 : مالحظات 
 بإدارةواحد على الرابط االلكتروني الخاص     pdfعلى ھیئة    للتجدیدیتم ارسال المستندات المطلوبة   •

 تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء  
• https://forms.gle/hgvUcrtoTY5CtrRv7 

  و ذلك لتقدیم الملف   االلكترونيو اخطار الشركة بالبرید  للحضور  و ذلك للمراجعة و یتم تحدید موعد   •
 بمقر االدارة في حال استیفاء المستندات  

احضار تفویض معتمد بصحة توقیع  یتعین  ،الترخیصمندوب عن الشركة صاحبة  في حالة حضور   •
و موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة  او مدیرھا طبقا لصالحیات االدارة بالسجل التجاري    بنكي

مع ادارة تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء في حضور المعاینات و    و ذلك في التعاملللشركة  
استالم الرخصة فور اصدارھا و كذلك استالم و تسلیم كافة المستندات الخاصة بالشركة لدى االدارة,  

رقم بطاقة الرقم  –تشمل ( االسم رباعي   والتيیتم كتابة بیانات المندوب عن الشركة بوضوح   على ان
   القومي )

 

 مقابل خدمات بعض الطلبات المقدمة لتجدید رخصة مستودع وسطاء 

المرجعیة   مقابل الخدمة   اسم الخدمة  
 القانونیة 

طلب نقل ملكیة  
 مستودع وسطاء  

 جنیھ ۱٥۰۰۰
 خمسة عشر الف جنیھ  

قرار رئیس ھیئة  
الدواء المصریة رقم  

 ۲۰۲۱لسنة  ۲۸۰
طلب تغییر اسم 
شركة مستودع 

 وسطاء  

 جنیھ  ۱٥۰۰۰
 خمسة عشر الف جنیھ  

قرار رئیس ھیئة  
الدواء المصریة رقم  

 ۲۰۲۱لسنة  ۲۸۰
طلب اصدار بدل 

فاقد رخصة  
 مستودع وسطاء 

 جنیھ  ۱٥۰۰۰
 خمسة عشر الف جنیھ 

قرار رئیس ھیئة  
الدواء المصریة رقم  

 ۲۰۲۱لسنة  ۲۸۰
طلب اصدار بدل 

لرخصة محل    فاقد
 جنیھ ۲٥۰۰

 الفان و خمسمائة جنیھ  
قرار رئیس ھیئة  

الدواء المصریة رقم  
 ۲۰۲۱لسنة  ۲۸۰
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 العمل الخاصة بمستودعات الوسطاء إلجراءات التنظيميالدليل 

خزن تابع لمستودع 
 وسطاء 

طلب نقل ملكیة  
محل خزن تابع 
لمستودع اثناء 

اجراءات نقل ملكیة  
 المستودع الرئیسي

 جنیھ ۲٥۰۰
 یة الفان و خمسمائة جن

  ھیئة رئیس قرار
  رقم المصریة الدواء
 ۲۰۲۱ لسنة ۲۸۰
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 العمل الخاصة بمستودعات الوسطاء إلجراءات التنظيميالدليل 

 اجراءات العمل لتجدید رخصة مستودع وسطاء 
 

المستندات الخاصة    بإرسال یقوم المندوب عن  الشركة صاحبة الترخیص  او المفوض الیھ بالترخیص   .۱
 بإدارةالخاص   الرابط االلكتروني  واحد على   pdfبطلب تجدید رخصة المستودع و ذلك على ھیئة  

 و مستودعات الوسطاء  مخازن االدویةتراخیص 
https://forms.gle/hgvUcrtoTY5CtrRv7 

 
ایام عمل من استالم الى سبع  خمس  من  و ذلك خالل    االدارة بمراجعة المستندات  صیادلة , لیقوم احد   

 الطلب على الرابط
 

استیفاء   .۲ عدم  حالة  ارسال    المستندات،في  الكترونيیتم  الشركة   برید  بالمالحظات    لإلخطارالى 
 والمستندات المطلوبة  

الطلب    أصلالى الشركة للحضور لتقدیم    برید الكترونيفي حالة استیفاء المستندات المطلوبة یتم ارسال   .۳
 و مستودعات الوسطاء   مخازن االدویةو المستندات في مقر ادارة تراخیص 

لسنة    ۲۸۰ملحوظة: في حال طلبات تجدید الرخصة الواردة بقرار رئیس ھیئة الدواء المصریة رقم  
نھ یتعین سداد مقابل الخدمة  فا   للعملیات،و الخاص بمقابل الخدمات المقدمة من االدارة المركزیة    ۲۰۲۱

تراخیص   ادارة  في  تقدیمھ  عند  التجدید  ملف  و  الطلب  مع  السداد  ایصال  ایداع  االدویةو  و    مخازن 
 مستودعات الوسطاء 

یتم    استالمیتم   .٤ كما   ، بھ  المرفقة  المستندات  وجمیع  المقدم  الطلب  المستودع   استخراجوفحص  ملف 
و مستودعات    مخازن االدویةادارة تراخیص    احد صیادلة المرخص من ارشیف االدارة ، وفحصھ من  

 الوسطاء 
یفید   عمل من تاریخ استالم الملف    خمس الى سبع ایامذلك في خالل  =و  یتم كتابة خطاب الى الشركة .٥

من مستندات ( إن وجد ) مع   الھاستكم قبول الطلب المقدم لتجدید الرخصة وإخطار الشركة  بما یلزم  
للتأكد من دوام توافر مطابقة الرسم و  الصحیة بھ    االشتراطات  تحدید موعد معاینة لمستودع الشركة 

الھندسي المعتمد عند الترخیص للواقع ( او الرسم الھندسي الجدید في حالة طلب تجدید الرخصة لتعدیل 
 ایام عمل من تاریخ استالم الطلب   ۱۰, و یكون میعاد المعاینة خالل الرسم الھندسي) 

الكبرى تتم المعاینة  حالة كون المستودع المطلوب تجدید رخصتھ یقع داخل نطاق القاھرة    ملحوظة: في
المحافظات األخرى    فيومستودعات الوسطاء، أما    مخازن االدویةبواسطة لجنة من ادارة تراخیص  

 بالمحافظة المرخص بھا المستودع وذلك للقیام بالمعاینات    لفرع ھیئة الدواء المصریةیتم إرسال خطاب  

الشركة بموجب خطاب رسمي   الصحیة غیر مستوفاه ,  یتم اخطار  االشتراطات إذا اثبتت المعاینة ان  = .٦
ایام عمل من تاریخ المعاینة , باالشتراطات    من خمس الى سبعو ذلك في خالل    برید الكتروني  و/ أو

المطلوب استیفاؤھا و انھ تم منحھم مھلة شھرین من تاریخ المعاینة لتوفیق األوضاع و استیفاء المطلوب  
==من تنفیذ االشتراطات  االنتھاءطلب لعمل معاینة ثانیة فور ، وضرورة تقدیم 
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ایام عمل من تاریخ   ۱۰خالل    الموعد فيتقوم الشركة بتقدیم طلب لتحدید موعد المعاینة الثانیة و یكون   .۷
االشتراطات الصحیة یتم منح الشركة  مھلة    استیفاءلم یتم  الشركة واذااستالم طلب المعاینة الثانیة من 

قدر بشھر من تاریخ المعاینة الثانیة  ، وفى حال عدم استیفاء االشتراطات الصحیة المقررة في  ثانیة  ت
و یتم اخطار الشركة صاحبة الترخیص بموجب    نھایة المھلة ، یتم حفظ طلب تجدید رخصة المستودع

 خطاب رسمي بحفظ الطلب ، وكذا یتم اخطار التفتیش الصیدلي المختص التخاذ الالزم قانونا . 
في حال استیفاء المستندات و االشتراطات الصحیة المقررة یتم اصدار رخصة المستودع المجددة خالل   .۸

 ایام عمل من تاریخ استیفاء المطلوب للتجدید   الى سبع  خمسمن 
۹. , المجددة  الرخصة  استالم  اوعند  بالترخیص  الیھ  المفوض  بتسلیم اصل    المندوب  یقوم   الشركة  عن 

تراخیص المخازن و مستودعات    بإدارةالمختص  الصیدلي  بالمستودع الى    الرخصة القدیمة الخاصة 
 الوسطاء ,  و الذي یقوم بتسلیم نسخة من الرخصة المجددة الى المندوب عن الشركة   
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 اجراءات ترخیص محل خزن تابع لمستودع وسطاء : ثالثا 
 لمستندات المطلوبة لترخیص محل خزن تابع لمستودع وسطاء ا

موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة  و  طلب من الشركة صاحبة الترخیص معتمد بصحة توقیع بنكي   -۱
  العامة   إلدارةاو مدیر الشركة طبقا لصالحیات االدارة بالسجل التجاري للشركة وموجھ الى مدیر عام  
لترخیص  ي  لتراخیص المكاتب العلمیة و مخازن و مستودعات االدویة و مراكز الثبات و التكافؤ الحیو

ع كاملة و عنوان محل الخزن  دمحل خزن تابع للمستودع  على ان یثبت بالطلب بیانات رخصة المستو
 المراد ترخیصھ 

 ثالث جنیھات موجھة الى ھیئة الدواء المصریة قیمة حوالة بریدیة ب -۲
الرسم    ۳عدد   -۳ بمقیاس رسم    الھندسينسخ من  المراد ترخیصھ كمحل خزن  یتم    ٥۰:۱للمحل  بحیث 

 :نقابيتوضیح كل النقاط االتیة على ورقة رسم واحدة على ان یتم اعتمادھا من مھندس 
 للموقع.  رأسيمسقط  -
                        للموقع. أفقي مسقط  -
                               خزن.رسم كروكى یوضح موقع المحل المراد ترخیصھ محل  -
   ترخیصھا. واجھة العقار موضح بھا موقع المؤسسة المراد  -
    الھندسي. توضیح حدود المحل علي الرسم  -
 فتحات التھویة.   - االرتفاع -جدول یوضح األطوال  -
عنوان المحل    -الشركة صاحبة ترخیص المستودع    (اسمجدول بیانات المكان المراد ترخیصھ   -

 المراد ترخیصھ محل خزن) 
للعین المطلوب ترخیصھا محل خزن (عقد إیجار، أو  -٤ من مالك    تملیك)عقد    صورة من سند الحیازة 

العقاري او    (الشھرا  العین الى الشركة صاحبة ترخیص المستودع الرئیسي علي أن یكون ساریا وموثق
 حكم محكمة) مع احضار االصل لالطالع

على    فقط،داخل العین المراد ترخیصھا    اء یفید وجود عداد كھرباء مستقلاصل مستند من شركة الكھرب -٥
  ان یثبت بالمستند رقم العداد و عنوان المحل بشكل واضح

التیار الكھربائي بصورة دائمة ومستقلة  او احضار اصل مستند من شركة الكھرباء یفید انھ تم توصیل  
 لحین تركیب العداد مع توضیح سبب عدم تركیب العداد من شركة الكھرباء 

تعھد من صاحب المؤسسة الصیدلیة األصلیة بعدم البیع من خالل محل الخزن التابع لمستودع الوسطاء   -٦
تخص مؤسسة اخرى  للجمھور او ألي مؤسسة صیدلیة اخرى و عدم تخزین اي مستحضرات صیدلیة  

 بھ
یتم مخاطبة  الحى المختص الذي یتبعھ عنوان المكان المراد ترخیصھ محل خزن , بمعرفة االدارة  -۷

العامة لتراخیص المكاتب العلمیة و مخازن و مستودعات االدویة و مراكز الثبات و التكافؤ الحیوي  
  عن وضع المحل من حیث كونھ محل تجارى و لیس   لإلفادة  ترخیص محل الخزنبعد استالم طلب  

عشوائیة من عدمھ أو صدر لھ قرار ھدم أو إزالة و    جراج أو یقع فى منطقة   شقة سكنیة  أو بدروم أو
بالموافقة على    الرأيفى حال كون الموقع  یتبع ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة یتم مخاطبتھا  إلبداء  
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وكذا    ، المطلوب من عدمھ  النشاط  او    لإلفادةترخیص  لیست جراج  ترخیصھا  المطلوب  العین  بان 
 بدروم او شقة سكنیة  

(خمسة االف جنیھ    جنیھ  ٥۰۰۰مقابل خدمة ترخیص محل خزن تابع للمستودع الرئیسي بقیمة  یتم سداد   -۸
 , و ذلك عند استالم الرخصة ۲۰۲۱لسنة  ۲۷۲) و ذلك طبقا لقرار رئیس الھیئة رقم 

 
 المستندات المطلوبة لتجدید رخصة المستودع في حالة ترخیص محل الخزن تابع للمستودع  

 الساریة للمفوض الیھ بالترخیص والمثبت على رخصة المستودع صورة الرقم القومي  .۱

, على ان یكون والبطاقة الضریبیة للشركة المطلوب نقل الترخیص إلیھا  صورة من السجل التجاري .۲
 .( مع احضار االصل لالطالع)كالھما ساریا و حدیثا 

من ھیئة صورة طبق االصل من ترخیص القید بسجل المستوردین الخاص بالشركة والصادر   .۳
 . (احضار االصل لالطالع) الدواء المصریة

صورة طبق االصل من سند حیازة (عقد ایجار او تملیك) ساري للعین الكائن بھا المستودع  .٤
 الرئیسي من مالك العین الى الشركة صاحبة الترخیص (مع احضار االصل لالطالع)

 أصل الرخصة القدیمة  .٥
 

 لمستودع:مالحظات بشأن ترخیص محل خزن تابع 
 یرخص لمستودع الوسطاء محل خزن واحد فقط •
 یتم ترخیص محل خزن في نطاق نفس الحي التابع لھ المستودع الرئیسي •
یتم ترخیص محل خزن في حال كون المستودع الرئیسي مفتوح ویزاول النشاط ومكدس بالمستحضرات   •

 على المستودع الرئیسي معاینة الصیدلیة ویتم اثبات ذلك بموجب محضر 
ال یتم التوزیع من خالل محل الخزن , و یكون الغرض من محل الخزن فقط سد حاجة المؤسسة الرئیسیة   •

  مستحضرات صیدلیة  لمؤسسة االصلیة , و یحظر خزن  ل  السعة التخزینیةفي خزن البضاعة الزائدة عن  
 لمؤسسة صیدلیة اخرى او البیع للجمھور  

 داخل محل خزن  میاهال یجوز وجود دورة  •
 في حال إلغاء ترخیص المستودع الرئیسي یلغى ترخیص محل الخزن بالتبعیة   •

 
 للمستودع:اجراءات تقدیم ملف ترخیص محل خزن تابع 

یتم ارسال المستندات المطلوبة لترخیص محل الخزن و تجدید رخصة المستودع الرئیسي على ھیئة   •
pdf   تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء   بإدارةواحد على الرابط االلكتروني الخاص 

• https://forms.gle/hgvUcrtoTY5CtrRv7 

االلكتروني للحضور الى مقر االدارة و و ذلك للمراجعة و یتم تحدید موعد و اخطار الشركة بالبرید   •
 تقدیم الطلب و الملف في حال استیفاء المستندات. 



للعمليات اإلدارة المركزية   
االدوية  ومستودعات ومخازنلتراخيص المكاتب العلمية  اإلدارة العامة  

    و مراكز الثبات و التكافؤ الحيوي

   
 

 
 

22  
 

دلیل 
تنظیمي

 

 العمل الخاصة بمستودعات الوسطاء إلجراءات التنظيميالدليل 

توكیل موثق بالشھر العقاري    احضار,یتعین    عن الشركة صاحبة الترخیص  مندوبفي حالة حضور   •
و موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة  او مدیرھا طبقا لصالحیات    تفویض معتمد بصحة توقیع بنكي  او

و ذلك في التعامل مع ادارة تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء  االدارة بالسجل التجاري للشركة  
المستندات   كافة  تسلیم  و  استالم  كذلك  و  اصدارھا  فور  الرخصة  استالم  و  المعاینات  و حضور  في 

یتم كتابة بیانات المندوب عن    التوقیع عن الشركة فیما یلزم , على انو  ارةاإلدالخاصة بالشركة لدى  
 رقم بطاقة الرقم القومي )–تشمل ( االسم رباعي   والتي الشركة بوضوح 

  اجراءات ترخیص محل خزن تابع لمستودع

المندوب   .۱ الشركةیقوم  بالترخیص    عن  الیھ  المفوض  او  الترخیص   الخاصة    بإرسالصاحبة  المستندات 
واحد على     pdfو ذلك على ھیئة  و ترخیص محل خزن تابع للمستودع  بطلب تجدید رخصة المستودع  

 تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء  بإدارةالخاص   الرابط االلكتروني 
https://forms.gle/hgvUcrtoTY5CtrRv7 

ایام عمل من استالم   من خمس الى سبع, و ذلك خالل  المستنداتبمراجعة    صیادلة االدارة, لیقوم احد   
 الطلب على الرابط االلكتروني

بالمالحظات و المستندات    لإلخطارالى الشركة   برید الكترونيفي حالة عدم استیفاء المستندات , یتم ارسال   .۲
الى الشركة للحضور لتقدیم     برید الكترونيفي حالة استیفاء المستندات المطلوبة یتم ارسال  , و المطلوبة  

 و مستودعات الوسطاء   مخازن االدویةاصل الطلب و المستندات في مقر ادارة تراخیص 
ادارة تراخیص المخازن  بمعرفة احد صیادلة  وفحص الطلب المقدم وجمیع المستندات المرفقة بھ    استالمیتم   .۳

 رشیف االدارة ملف المستودع المرخص من ا استخراجو مستودعات الوسطاء كما یتم 
ایام عمل من   من خمس الى سبعیتم كتابة خطاب الى الشركة یفید قبول الطلب المقدم و ذلك في خالل   .٤

من مستندات (إن وجد)بعد  فحص ملف المستودع   استكمالھتاریخ استالمھ وإخطار الشركة بما یلزم من  
 لمرفقة بھ   الى طلب التجدید و المستندات ا باإلضافة باإلدارةالمرخص المحفوظ 

كما یتم تحدید موعد معاینة لمستودع الشركة و للمكان المراد ترخیصھ محل خزن و تكون المعاینة في  
 خالل عشرة ایام عمل من استالم الطلب  

حال كون المستودع الرئیسي المرخص یقع داخل نطاق القاھرة الكبرى تتم المعاینة بواسطة لجنة   فيملحوظة :  
المحافظات األخرى یتم إرسال خطاب   فيمن مفتشى ادارة تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء، أما  

خ محل  ترخیصھ  المطلوب  الموقع  بھا  الكائن  بالمحافظة  المختص  المصریة  الدواء  ھیئة  لیقوم   زن  لفرع   ،
   الصیادلة المختصین بفرع الھیئة بعمل المعاینات الالزمة للموقع المطلوب ترخیصھ 

 
  

الشركة  بموجب خطاب رسمي في    الصحیة غیر مستوفاه یتم اخطار   االشتراطات إذا اثبتت المعاینة ان   .٥
استیفاؤھا و انھ تم    ایام عمل من تاریخ المعاینة باالشتراطات و المستندات المطلوب  الى سبع  خالل خمس

من تنفیذ    االنتھاء منحھم مھلة اولي قدرھا ثمانیة اشھر ، و بضرورة تقدیم طلب لعمل معاینة ثانیة فور  
 االشتراطات  
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یتم منح الشركة مھلة ثانیة قدرھا اربعة اشھر     االولى،و في حال عدم استیفاء االشتراطات في خالل المھلة    .٦
, و في حال انتھاء المھلة الثانیة  دون استیفاء االشتراطات الصحیة والمستندات المطلوبة , یتم حفظ طلب  

 ترخیص محل خزن و اخطار الشركة بخطاب رسمي بحفظ الطلب 
جددة  و كذلك  طباعة رخصة المستودع  الم  المطلوبة یتمبعد استیفاء االشتراطات الصحیة و المستندات   .۷

 ایام عمل من تاریخ استیفاء المطلوب  الى سبع خمس من خالل رخصة محل الخزن  
۸. , المجددة  الرخصة  استالم  ترخیص  عند  صاحبة  الشركة  عن  المندوب  او  بالترخیص  الیھ  المفوض  یقوم 

 ۲۷۲بسداد مقابل الخدمات الخاصة بمحل الخزن طبقا لقرار رئیس ھیئة الدواء المصریة رقم  المستودع  
یقوم  ,  ۲۰۲۱لسنة   الى    ثم  بالمستودع  الخاصة  القدیمة  الرخصة  اصل    بإدارةالمختص  الصیدلي  بتسلیم 

 عند استالم الرخصة   جنیھات ۱۲و احضار دمغة بقیمة تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء  
بتسلیم نسخة من الرخصة المجددة و رخصة محل خزن الى المندوب عن   المختص    یقوم الصیدلي  .۹

 و یقوم مندوب الشركة بتسلیم الصیدلي المختص اصل رخصة المستودع القدیمة الشركة  

 رابعا اجراءات الغاء رخصة مستودع وسطاء
 الشركة صاحبة الترخیصاوال في حال الغاء الرخصة بناء على طلب 

 المستندات المطلوبة :
طلب موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر الشركة صاحبة الترخیص (طبقا للصالحیات بالسجل التجاري)  .۱

 رخصة المستودع ، علي ان یكون الطلب معتمد بصحة توقیع بنكي . إللغاء
 اصل رخصة المستودع   .۲
 . صورة طبق االصل من احدث سجل تجاري و بطاقة ضریبیة خاصة بالشركة .۳

 االجراءات  
 یتم تقدیم طلب االلغاء في مقر ادارة تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء , مرفقا بھ المستندات المطلوبة  .۱
یتم تحدید میعاد معاینة للتأكد من خلو المستودع من المستحضرات الصیدلیة و ازالة الالفتة من على باب  .۲

 المستودع 
 بعد المعاینة و في حال اثبات عدم مزاولة النشاط بالمستودع , یتم اصدار قرار الغاء رخصة المستودع   .۳
 المرخص بھا بالمحافظة   الدواء المصریة فرع ھیئة یتم اخطار الجھات المعنیة بھیئة الدواء المصریة و  .٤

 الرخصة  بإلغاء لإلخطارالمستودع 
 مخاطبة الشركة صاحبة الترخیص للحضور الستالم صورة طبق االصل من قرار االلغاء   .٥

 في حال الغاء الرخصة بناء على تقاریر تفتیش معتمدة اثبتت اي من التالي: ثانیا :
 إذا لم یعمل برخصة المستودع خالل ستة أشھر من تاریخ صرفھا  .۱
 غلق المستودع بصفة متصلة و عدم مزاولة النشاط  بھ  لمدة تجاوز عام میالدي متصل   .۲
 نقل بسبب قرار ھدم او ازالة او بسبب حریق  إذا نقل المستودع من مكانھ إلى مكان آخر ، ما لم یكن ال  .۳

 االجراءات :
یتم عرض الموضوع كامال على االدارة القانونیة بھیئة الدواء المصریة, و في حال ابداء الرأي بجواز الغاء رخصة  .۱

 .المستودع , یتم اصدار قرار الغاء رخصة المستودع 
المستودع    المرخص بھا  بالمحافظة     فرع ھیئة الدواء المصریة    , ویتم اخطار الجھات المعنیة بھیئة الدواء المصریة .۲

 الرخصة  بإلغاء لإلخطار، وذلك  والذي تم الغاء رخصتھ 
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یتم مخاطبة الشركة صاحبة الترخیص للحضور الستالم صورة طبق االصل من قرار االلغاء  ، و تسلیم اصل   .۳
 ومستودعات الوسطاء.  مخازن االدویةالمستودع الي ادارة تراخیص رخصة 

 إلخالء ملحوظة : في حال تقدیم المدیر الصیدلي المسئول عن المستودع ( مستودع ادویة او خامات دوائیة ) طلب  
 طرفھ من ادارة المستودع الى ادارة تراخیص المخازن و مستودعات الوسطاء یتم مخاطبة كل من :

طرف المدیر الصیدلي المسئول و ضرورة تعیین مدیر صیدلي جدید ,   بإخالء  لإلخطارالشركة صاحبة الترخیص   .۱
 من تاریخ ترك المدیر الصیدلي المسئول   امغلق یعتبر و ان المستودع 

التفتیش  .۲ لعدم وجود مدیر صیدلي  و ضرورة متابعة  اداریا  المستودع و غلقھ  الى مقر  للتوجھ  الصیدلي  التفتیش 
خالل مھلة تجاوز العام المیالدي من الصیادلة المختصین بالتفتیش في ھیئة الدواء المصریة ،  على المستودع  الدوري  

 مدیر صیدلي مسئول لنشاط دون وجود المتصل للتأكد من عدم مزاولة ا

 المراجع  .٥
 ۱۹٥٥لسنة  ۱۲۷قانون مزاولة مھنة الصیدلة رقم 

 و الئحتھ التنفیذیة  ۲۰۱۹لسنة  ۱٥۱قانون ھیئة الدواء المصریة  
,  الخاص باالشتراطات الصحیة ۸/۹/۲۰۰۹بتاریخ  ۲۰۰۹) لسنة  ۳۸۰القرار الوزاري رقم (

 الواجب توافرھا في المؤسسات الصیدلیة . 
من القرار   ۱٦, بشأن الغاء البند رقم  ۲٦/۳/۲۰۱۱بتاریخ  ۲۰۱۱) لسنة ۱۹۸لوزارى رقم (القرار ا

 . ۲۰۰۹لسنة  ۳۸۰الوزاري رقم  
بشأن اشتراطات الواجب توافرھا لترخیص   ۲۰۲۱لسنة  ۲۷۱قرار رئیس ھیئة الدواء المصریة رقم 
 محال خزن تابعة للمؤسسات الصیدلیة 

بشأن مقابل الخدمات الخاصة بترخیص   ۲۰۲۱لسنة  ۲۷۲رقم قرار رئیس ھیئة الدواء المصریة 
 محال الخزن التابعة للمؤسسات الصیدلیة  

بشأن مقابل الخدمات الخاصة ببعض  ۲۰۲۱لسنة  ۲۸۰قرار رئیس ھیئة الدواء المصریة رقم 
 الخدمات المقدمة من االدارة المركزیة للعملیات  

لسنة   ۲٥, بشأن القرار الوزاري رقم  ۲/۳/۲۰۰۹و الصادر بتاریخ  ۲۰۰۹لسنة  ٤منشور رقم   
 الخاص بمخازن و شركات توزیع االدویة و المستحضرات الصیدلیة  ۲۰۰۹

 ۲۰۰۹لسنة   ۲٥توضیح بعض البنود المتعلقة بالقرار الوزاري رقم  ۲۰۱۰لسنة  ٤منشور رقم 
المجتمعات العمرانیة , بخصوص اخطار ھیئة ٥/٦/۲۰۱۳بتاریخ  ۲۰۱۳لسنة  ۱٦منشور رقم 

 الجدیدة البداء الرأي في اقامة المشروعات و الصناعات التجاریة . 
,بخصوص احتساب المساحة الكلیة   ۱۳/۷/۲۰۱۰و الصادر بتاریخ  ۲۰۱۰لسنة  ٦كتاب دوري رقم 

 دون خصم اي اعمدة او اشغاالت بداخل المؤسسة الصیدلیة من المساحة الكلیة 
 الملحقات .٦

 الصحیة الواجب توافرھا بالمستودعات  االشتراطات

مباشر مع سكن خاص أو محل یدار لصناعة اخرى    اتصالأن یكون لھ  وال یجوز  محل تجاريالمستودع   -۱
بنشاط شقة سكنیة او بدروم او    من ذلك وأال تكون العین المراد ترخیصھا جراج أو   ءشي  بأي أو منافذ تتصل  

 او بنشاط صناعي اداري
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 ). متر مربع (  ٢م ٢٥مساحة المستودع ال تقل عن  -٢

اإلجراءات الكافیة  اتخاذمستوى أرضیة المستودع  یجب أال تقل عن مستوى األرض ویستثنى من ذلك  -۳
ذلك عمل شبكة صرف قبل مدخل المستودع بشرط أال   فيالتى تمنع تسرب المیاه إلى داخل المستودع بما 
  و في جمیع االحوال ال یجوز ترخیص مستودع في بدروم , یعوق دخول وخروج المتعاملین مع المستودع 

 او جراج

 . جمیع أجزاء المستودع   فيسم  ٢٦٠األسقف ال یقل عن   ارتفاع -٤

 . یتم تغطیة الحوائط بھا  التي ت المواد تغطیة الحوائط بمواد قابلة للغسیل تمنع نمو البكتریا أیا كان -٥

 .  لالشتعالاألرضیة من مادة غیر قابلة   -٦

 . كجم  ٦ال تقل سعتھا عن عدد مناسب من طفایات الحریق  – ۷

 خشبیة. أرفف / بالیتات غیر  –۸

مستند من شركة   فقط. او احضار اصل و خاص بھا  العین المراد ترخیصھا داخل عداد كھرباءتوفیر  -۹ 
الكھرباء یفید انھ تم توصیل التیار الكھربائي بصورة دائمة ومستقلة لحین تركیب العداد مع توضیح سبب  

 عدم تركیب العداد من شركة الكھرباء

 اآلتي: یلزم عمل  في حالة طلب صاحب الترخیص عمل دورة میاه– ۱۰  

 . أمام دورة المیاه  یلزم عمل طرقة •
 . یلزم عمل باب لكل من الحمام والطرقة  •
 و توفیر سلك ضیق على الشباك  شارع،الحمام على منور سماوى أو  فيیلزم وجود شباك   •
 . سیرامیك   المیاه بقیشانى أو حوائط دورةیتم تغطیة   •
 توفیر مورد مائي مستقل  •

 
 :    طریقة الصرف

 العقار.صرف   العمومیة أو   المجاريالحوض یصرف إلى جالیتراب یصرف إلى  -
العمومیة أو صرف   المجاري  فيتصرف  التيالمرحاض یصرف إلى غرفة التفتیش الخاصة بالمستودع -

 . العمارة
 أماكن سماویة ویجب أن یكون لھا غطاء من الزھر الثقیل   فيیجب أن یكون الجالیتراب وغرفة التفتیش  -
 الثقیل.أماكن غیر سماویة بشرط عمل غطاء مزدوج من الزھر  في ویجوز وجودھا  -
 . مرحاضحالة عدم وجود  فيال یشترط وجود غرفة تفتیش خاصة بالمستودع  -
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 حالة طلب صاحب الترخیص عمل صندرة یجب ان تكون :  فى -۱۲

 متینة البنیان •
 العاديارتفاع الحوائط بھا یسمح بمرور الشخص  •
 لھا تھویة جیدة خاصة بھا •
 سم ۷۱تحاط حافتھا بحاجز ثابت و متین من الخشب او الحدید بارتفاع ال یقل عن  •
 مساحة المستودع   ۱/۳ال یقل عن مترین و تكون مساحتھا بما ال یزید عن  ارتفاع الحائط  تحتھا  •
 یخصص لھا سلم ثابت و متین •
 ال یتم احتساب مساحة الصندرة من ضمن المساحة الكلیة الخاصة بالمستودع  •

او تكییفات ) بحیث ال تزید درجة الحرارة داخل المستودع   (مراوح و مناسب   توفیر مصدر تھویة ثابت -۱۳
 % , و ذلك على مدار العام ٦٥درجة مئویة و ال تزید نسبة الرطوبة عن  ۳۰عن 
توفیر عدد مناسب من عدادات لقیاس درجات الحرارة والرطوبة  بكافة اجزاء المستودع مع ضرورة   -۱٤

 تسجیل القراءات على فترات ثابتة خالل ساعات العمل.
 سلك ضیق على جمیع فتحات التھویة بالمستودع .  توفیر -۱٥
 وضع الفتة ثابتة بإسم المستودع طبقا لالسم الثابت بالسجل التجاري.  -۱٦
 ) .(مصائدضرورة وجود طریقة فعالة للتخلص من القوارض والحشرات  –۱۷

تتراوح درجة    المستودع بحیث فیتعین توفیر ثالجات للتخزین داخل    أدویةإذا كان نشاط المستودع    –  ۱۸
 درجات مئویة مع توفیر ترمومتر داخلھا و تسجیل القراءات بصفة منتظمة .  ۸الى  ۲الحرارة بھا من 

 الصالحیة ووضع الفتة تعریفیة علیھا   الصیدلیة المنتھیةتخصیص مكان منفصل للمستحضرات  -۱۹

ال  –  ۲۰ بدء تخزین  الصیدلیةعند  بالبیانات    بالمستودع  مستحضرات  تعریفھا  التشغیلة    التالیة:یتم   – رقم 
على أن یتم تخصیص مكان منفصل و معرف  لألدویة المنتھیة الصالحیة   الصالحیة، تاریخ    –تاریخ اإلنتاج  

. 
الحاسب    االستعانةیتم    –  ۲۱ على  خاص  ال  اآللي ببرنامج  على  الدالة  والمستندات  الفواتیر  وارد لحفظ 

 والمنصرف.

 وسطاء  لمستودع التابع الخزن بمحل توافرھا الواجب الصحیة اإلشتراطات
مباشر مع سكن خاص أو محل یدار لصناعة  اتصالأن یكون لھ  وال یجوز  محل تجاريمحل الخزن   .۱

من ذلك وأال تكون العین المراد ترخیصھا جراج او بدروم او شقة   ء شي   بأياخرى أو منافذ تتصل  
 مرخصة كنشاط سكني او إداري

تقل عن   .٢ التابع لمستودع وسطاء ال  الخزن  و ال تزید عن ضعف   مربع)  (م�ت   ٢م  ٢٥مساحة محل 
 . مساحة المستودع الرئیسي
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اإلجراءات   اتخاذمستوى أرضیة محل الخزن  یجب أال تقل عن مستوى األرض ویستثنى من ذلك   .۳
الكافیة التى تمنع تسرب المیاه إلى داخل محل الخزن بما فى ذلك عمل شبكة صرف قبل مدخل محل  

و في جمیع االحوال ال یجوز ترخیص محل الخزن  ,  الخزن بشرط أال یعوق دخول وخروج المتعاملین   
 في بدروم 

لال .٤ القابلة  غیر  الحدیثة  البناء  مواد  من  منشأة  العین  تكون  الشروط  ان  مع  تتوافق  التي  و  حتراق 
 ترخیصھ . جمیع أجزاء المحل المراد  فيسم  ٢٦٠األسقف ال یقل عن   ارتفاعو  المصریة،القیاسیة 

 . تغطیة الحوائط بمواد سھلة التنظیف تمنع نمو البكتریا .٥

 . الفواصل و سھلة التنظیف وملحومة لالحتراقاألرضیة من مادة غیر قابلة   .٦

 الحریق.عدد مناسب من طفایات   .۷
 أرفف / بالیتات معدنیة او مصنوعة من مواد غیر قابلة لالحتراق .   .۸
مستند من شركة   او احضار اصل  .فقطو خاص بھا  العین المراد ترخیصھا  داخل    عداد كھرباءتوفیر   -۹

الكھرباء یفید انھ تم توصیل التیار الكھربائي بصورة دائمة ومستقلة لحین تركیب العداد مع توضیح  
 سبب عدم تركیب العداد من شركة الكھرباء

 فى حالة طلب صاحب الترخیص عمل صندرة یجب ان تكون :  -۱۰
 متینة البنیان •
 ارتفاع الحوائط بھا یسمح بمرور الشخص العادى •
 ویة جیدة خاصة بھالھا تھ •
 سم  ٧١تحاط حافتھا بحاجز ثابت و متین من الخشب او الحدید بارتفاع ال یقل عن  •
محل  مساحة  ٣/ ١ارتفاع الحائط  تحتھا ال یقل عن مترین و تكون مساحتھا بما ال یزید عن  •

   الخزن  
 یخصص لھا سلم ثابت و متین •
 بمحل الخزن ال یتم احتساب مساحة الصندرة من ضمن المساحة الكلیة الخاصة  •

  ٣٠بحیث ال تزید درجة الحرارة داخل محل الخزن عن  ) مراوح او تكییفات ( توفیر مصدر تھویة ثابت  -١١
 و ذلك على مدار العام % ,  ٦٥درجة مئویة و ال تزید نسبة الرطوبة عن 

توفیر عدد مناسب من عدادات لقیاس درجات الحرارة والرطوبة  بكافة اجزاء محل الخزن مع ضرورة  -١٢
 . تسجیل القراءات على فترات ثابتة خالل ساعات العمل

 . یتم وضع سلك ضیق على جمیع فتحات التھویة بمحل الخزن   -١٣

واضح محل خزن تابع لمستودع  مكتوب علیھا بخط عربي , وضع الفتة ثابتة على واجھة محل الخزن  -١٤
 . كما یتم اضافة عبارة انھ ال یتم البیع من خاللھ, و یتم كتابة اسم المستودع طبقا للرخصة 
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ضرورة توفیر ثالجة او غرفة تبرید في حال وجود مستحضرات یتعین تخزینھا في درجات حرارة   – ١٥
 معایرة و تسجیل القراءات بصفة منتظمة عن طریق عدادات خارجیة, خاصة 

   الصالحیة ووضع الفتة تعریفیة علیھا الصیدلیة المنتھیةتخصیص مكان منفصل للمستحضرات  -١٦
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