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 :مقدمة .١
االدویة  تختص   مخازن  تراخیص  باإلدارة  ومستودعاتادارة  العلمیة    الوسطاء  المكاتب  لترخیص  العامة 

فیما یخص تراخیص   واجراءاتوالمخازن ومستودعات األدویة ومراكز الثبات والتكافؤ الحیوي بوضع نظام  
 المصري. وذلك لتوصیل دواء امن وفعال للمریض مخازن االدویة و مستودعات الوسطاء 

 اق التطبیقنط .٢

ادارة تراخیص مخازن االدویة  و    المختصة، ھیئة الدواء المصریة    فروع یتم تطبیق اجراءات العمل بكل من   
, و ذلك فیما یخص    بمقر ھیئة الدواء المصریة الرئیسي  المركزیة للعملیات  باإلدارة  و مستودعات الوسطاء  

 التالي : 
 ترخیص مخزن ادویة جدید  •
 تجدید رخصة مخزن ادویة ألي من االسباب التي تستدعي التجدید   •
 ترخیص محل خزن تابع لمخزن ادویة  •
 الغاء رخصة مخزن ادویة   •

 :  تعریفات  .٣
 مخزن ادویة:

   الصیدلیة. المستحضرات  وتوزیعھو مؤسسة صیدلیة یرخص لھا تخزین 

 مخزن األدویة: صاحب ترخیص
سواء كان المخزن باسم شخص او باسم شركة وھو من یسَجل إسمھ   ھو الُمقدَم بإسمھ طلب الترخیص

 بالرخصة كصاحب للمخزن

 المفَوض الیھ بترخیص مخزن األدویة: 
قانونا على رخصة   لیمثلھا  الترخیص  الشركة صاحبة  المستندات    المخزن ویتمھو من تفوضھ  تقدیم 

 الشخصیة لھ بملف ترخیص المخزن.  

 المندوب عن صاحب ترخیص مخزن األدویة  
ھو الشخص الذي ینوب عن صاحب الترخیص لمتابعة إجراءات الترخیص بموجب تفویض معتمد 

 بصحة توقیع بنكي او توكیل رسمي موثق بالشھر العقاري

 الرسم الھندسي لمخزن األدویة  
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و الذي یوضح ابعاد المكان و مساحتھ  والتقسیم   -المعتمد من مھندس نقابي    -لمخزن  الرسم التخطیطي ل 
 الداخلي لھ و موقع العقار الكائن بھ 

 :محل خزن تابع لمخزن ادویة 
في  الصیدلیة   المستحضرات  لخزن  ترخیصھ  یتم  محل  الرئیسي  ھو  المخزن  كون  مكدس    حال 

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

 : االجراءات  .٤
 اوال اجراءات ترخیص مخزن ادویة جدید 

 المستندات المطلوبة لترخیص مخزن ادویة  
 مستندات اساسیة طبقا للقانون   •
ھیئة الدواء المصریة   فرعلذلك , في (یحرر على النموذج المعد   مخزن ادویة ترخیصنموذج طلب  -۱

حب طلب  بمعرفة صا ,  مخزن ادویة  المراد ترخیصھفي المحافظة الكائن بھا الموقع المختص 
 ) عنھ  المندوبالترخیص أو  

لصاحب طلب الترخیص او المفوض الیھ لصدور رخصة المخزن باسمھ   القومي صورة بطاقة الرقم   -۲
 في حال طلب ترخیص مخزن ادویة باسم شركة

منھا لصاحب طلب الترخیص او المفوض الیھ لصدور   رسمي أصل شھادة المیالد أو مستخرج  -۳
 ترخیص مخزن ادویة باسم شركة   رخصة المخزن باسمھ في حال طلب

صحیفة الحالة الجنائیة ساریة (صحیفة خلو من السوابق ) لصاحب طلب الترخیص او المفوض الیھ   -٤
ھیئة  الى  لصدور رخصة المخزن باسمھ في حال طلب ترخیص مخزن ادویة باسم شركة ، موجھة  

 الدواء المصریة
معتمدة ومختومة من مھندس    ٥۰:  ۱للمكان المراد ترخیصھ بمقیاس رسم    الھندسينسخ للرسم    ۳عدد   -٥

ھیئة    ختمھا من  المعاینة ومن لجنة    (یتم مطابقتھا بالواقع اثناء معاینة المخزن ثم یتم اعتمادھا نقابي  
من    اعتمادھا ) وبحیث یتم توضیح كل النقاط اآلتیة على ورقة رسم واحدة على أن یتم  الدواء المصریة  

 :   نقابيس مھند
 مسقط افقي موضح لألطوال للموقع المراد ترخیصھ   •
 مسقط رأسي لتوضیح ارتفاع الموقع المراد ترخیصھ  •
 رسم كروكي لتوضیح الحدود الخاصة بالعین المراد ترخیصھا •
 واجھة الموقع المراد ترخیصھ  •
 عنوان الموقع   –نوع الترخیص  –لوحة بیانات موضح بھا اسم صاحب الترخیص  •
 ود المحل علي الرسم الھندسي .توضیح حد •
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 فتحات التھویة.    – االرتفاع –جدول یوضح األطوال  •
 

بقیمة خمسة جنیھات   النظر)(االیصال الدال علي سداد رسم  باسم صاحب الترخیص حوالة بریدیة   -٦
 ھیئة الدواء المصریة  موجھة الى 

 مستندات یتم استكمالھا اثناء اجراءات الترخیص , و قبل اصدار الرخصة  •
 علي أن یكون   تملیك)صورة طبق االصل من سند الحیازة للمكان المراد ترخیصھ (عقد إیجار، أوعقد   -۷

وموثقا ( الشھر العقاري او حكم محكمة).(احضار االصل    یكون ساریا حب الترخیص و ان  باسم صا
 لالطالع) 

عن وضع المحل المراد ترخیصھ من حیث    لإلفادةخطاب من الحى المختص الذي یتبعھ عنوان المخزن   -۸
كونھ محل تجارى و لیس  شقة سكنیة  أو بدروم أوجراج أو یقع فى منطقة عشوائیة من عدمھ أو صدر  
لھ قرار ھدم أو إزالة , و عن كون العقار مرخص من عدمھ، وأیضا اإلفادة عن أن عنوان المخزن المراد  

 قریة  ، حیث إنھ ال یتم ترخیص مخازن االدویة بالقري    ترخیصھ یقع جغرافیا داخل مدینة و لیس داخل 
بالموافقة    الرأيو فى حال كون المخزن یتبع ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة یتم مخاطبتھا  إلبداء  

بان العین المطلوب ترخیصھا    لإلفادةعلى ترخیص النشاط المطلوب (مخزن ادویة ) من عدمھ ، وكذا  
وان المكان المطلوب ترخیصھ مخزن ادویة یقع  او بنشاط صناعي  شقة سكنیة    لیست جراج او بدروم او

 ،  وفى حال عدم الموافقة یتم حفظ الملف المقدم لترخیص المخزن. جغرافیا داخل مدینة ولیس داخل قریة  
المختص بالمحافظة    ھیئة الدواء المصریةفرع  ( یتم مخاطبة الحي او ھیئة المجتمعات العمرانیة بمعرفة  

 بعد استالم ملف الترخیص)لكائن بھا الموقع المطلوب ترخیصھ وذلك ا
اصل مستند من شركة المیاه یفید بوجود وصلة خاصة ومستقلة من المیاه العمومیة تغذي العین المطلوب   -۹

 مخزن)في العین المطلوب ترخیصھا  میاهفي حال وجود دورة  (وذلكترخیصھا مخزن ادویة 
  فقط، مستند من شركة الكھرباء یفید وجود عداد كھرباء مستقل داخل العین المراد ترخیصھا    أصل= -۱۰

 المحل بشكل واضح وعنوانعلى ان یثبت بالمستند رقم العداد 
مستند من شركة الكھرباء یفید انھ تم توصیل التیار الكھربائي بصورة دائمة ومستقلة    أصلاو احضار  

 سبب عدم تركیب العداد من شركة الكھرباء لحین تركیب العداد مع توضیح 
 المحافظات. طلب موقع من صاحب طلب الترخیص لتحدید نطاق توزیع المخزن على  -۱۱
المستندات اآلتیة فیما یخص السیارات التابعة    األدویة بتقدیمیلتزم أصحاب طلبات تراخیص مخازن   -۱۲

 للمخزن: 
المملوكة لصاحب    –المستخدمة في نقل المستحضرات الصیدلیة    –صورة من رخصة السیارة النقل   •

 احضار االصل لالطالع) (ساریة. المخزن على أن تكون 
  المخزن، غیر مملوكة لصاحب    –المستخدمة في نقل المستحضرات الصیدلیة    –إذا كانت السیارة النقل   •

ان یكون العقد ساریا و موثقا بالشھر   السیارة، علىیتعین تقدیم عقد إیجار موقع من صاحب ترخیص  
 ي ملف الترخیص. العقاري , و یراعى تجدید العقد عند انتھاءه و تقدیم صورة منھ بعد التجدید لحفظھ ف
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المختص  ھیئة الدواء المصریة  فرع  و في جمیع األحوال یتعین على أصحاب تراخیص المخازن اخطار   •
بھا   الكائن  بسیارات   المخزن،بالمحافظة  من    وذلك  التأكد  و  لمعاینتھا  للمخزن  التابعة  الجدیدة  النقل 

 على ان یحفظ محضر المعاینة المعتمد بملف ترخیص المخزن .  صالحیتھا،
ھیئة الدواء المصریة لتسجیل    –المركزیة للعملیات    باإلدارة  -شھادة مستخرجة من ادارة الشھادات  – -۱۳

علي    الصیدلي الصیدلي  المدیر  اسم  ادراج  لیتم  المخزن  اصدار رخصة  قبل  للمخزن  كمدیر  المسئول 
 رخصة  الجدول المخصص لذلك خلف ال

اصدار   -۱٤ عند  المخزن  عن  المسئول  الصیدلي  المدیر  تعیین  على  الترخیص  صاحب  بموافقة  اقرار 
 یتعین ان یكون االقرار معتمدا بصحة توقیع بنكي  شركة، حال كون صاحب الترخیص  وفي الرخصة،

 التالیة:یتعین تقدیم المستندات  المخزن،في حالة كون شركة ھي طالبة ترخیص  -۱٥
احضار االصل لالطالع) ولزم   (معبالشركة    والخاص  والساريصورة من السجل التجاري الحدیث   .۱

المكان المراد ترخیصھ    عن عنوانیكون المقر االداري للشركة بعنوان مختلف    یتعین انالتنویھ انھ  
 مخزن  

 احضار االصل لالطالع) (معو الخاصة بالشركة   والساریةصورة من البطاقة الضریبیة الحدیثة  .۲
وذلك للعین المطلوب ترخیصھا مخزن   باسم الشركةصورة من سند حیازة ( عقد ایجار او تملیك)   .۳

 ادویة , على ان یكون ساري و موثق في الشھر العقاري ( مع احضار االصل لالطالع)
حیات  تفویض من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر الشركة صاحبة طلب الترخیص (طبقا للصال  .٤

االدارة  بالسجل التجاري )  لتحدید اسم المفوض الیھ  لصدور رخصة مخزن االدویة باسمھ , على  
 ان یكون التفویض معتمدا بصحة توقیع بنكي

ادارة   باسمھ ھو رئیس مجلس  الرخصة  الیھ لصدور  المفوض  تفویض في حال كون  تقدیم  یتعین  : ال  (ملحوظة 
 الشركة و ادارتھا منفردا طبقا لصالحیات االدارة بالسجل التجاري)  الشركة او مدیرھا و القائم بتمثیل

 : مالحظات 
بالمحافظة الكائن بھا    ھیئة الدواء المصریة المختص  فرع یتم كتابة طلب ترخیص مخزن االدویة في   •

 مخزن ادویة   ترخیصھ  الموقع المراد

علما انھ في حالة حضور    عنھ ,المندوب  او  صاحب طلب الترخیص   یتم كتابة طلب الترخیص بمعرفة •
الترخیص  مندوب   بنكي,یتعین    عن صاحب  توقیع  تفویض معتمد بصحة  توكیل رسمي    احضار  او 

العقاري   بالشھر  ذلك في كتابة طلب ترخیص    موثق  ادویةو  المعاینات و استالم    مخزن  و حضور 
یتم    , على انبترخیص المخزنالرخصة فور اصدارھا و كذلك استالم و تسلیم كافة المستندات الخاصة  

 رقم بطاقة الرقم القومي )–تشمل ( االسم رباعي   والتي كتابة بیانات المندوب بوضوح 

 ) ٦الى   ۲من  (المستنداتال یجوز كتابة طلب الترخیص بدون وجود اي من المستندات االساسیة  •
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یتم ارسال ملف ترخیص مخزن االدویة بعد كتابة طلب الترخیص , بالبرید المسجل بعلم الوصول الى   •
 فرع ھیئة الدواء المصریة المختص بالمحافظة الكائن بھا الموقع  المراد ترخیصھ مخزن ادویة 

  فروعثم یتم ارسال ملف الترخیص من     زمة , المعاینات الالاجراء  استكمال اجراءات الترخیص و    یتم •
ادارة تراخیص    الى    بالمحافظة الكائن بھا الموقع المراد ترخیصھ مخزن ادویة  ھیئة الدواء المصریة  

الرخصة في    إلصدارمخازن االدویة و مستودعات الوسطاء في مقر ھیئة الدواء المصریة الرئیسي  
 حال استیفاء االشتراطات الصحیة و المستندات المطلوبة  

الف جنیھ) طبقا   عشرون ( ۲۰۰۰۰المقدرة ب  مخزن ادویة ویتعین دفع الرسوم المقررة لترخیص  •
  ذلك قبل استالم الرخصة و , و الئحتھ التنفیذیة  ۲۰۱۹لسنة  ۱٥۱للقانون رقم 

 اجراءات العمل الواجب اتباعھا اثناء ترخیص مخزن االدویة  

یتم كتابة طلب ترخیص المخزن بمعرفة صاحب طلب الترخیص او المندوب عنھ على النموذج المعد   -۱
 بفرع ھیئة الدواء المصریة المختص بالمحافظة الكائن بھا الموقع  المراد ترخیصھ مخزن ادویة  , لذلك 

 الصیادلة   أحدامام  وذلك, 
فرع ھیئة الدواء المصریة  الوصول الى  یتم ارسال ملف ترخیص مخزن االدویة بالبرید المسجل بعلم -۲

 ترخیصھ مخزن ادویة   الموقع المرادالمختص بالمحافظة الكائن بھا 
یوم من   ۳۰المستندات االساسیة للترخیص یتم تحدید میعاد المعاینة االولى في خالل    في حال استیفاء   -۳

بھ صاحب طلب الترخیص بموجب خطاب مسجل بعلم   و یعلنطبقا لجدول المعاینات ،  تاریخ استالم الملف  
 الوصول 

الصیدلة رقم   بقانون مزاولة مھنة  المقررة  المستندات االساسیة  استیفاء    ۱۹٥٥لسنة    ۱۲۷و في حالة عدم 
) ، یتم حفظ الملف ویتم اخطار صاحب طلب الترخیص وذلك بموجب  ٦الى    ۱(المستندات المحددة من رقم من  

 بحفظ الطلب وسبب الحفظ   ول خطاب مسجل بعلم الوص
یتم مخاطبة الحى او ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة التابع لھ الموقع المراد ترخیصھ مخزن ادویة   -٤

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

وان المكان المطلوب ترخیصھا مخزن ادویة یقع  و عما اذا كان العقار مرخص من عدمھ ,  إزالة من عدمھ ،  
 ) جغرافیا داخل مدینة ولیس داخل قریة ( في حال كون المكان یتبع احد االحیاء

الرأي بالموافقة على ترخیص النشاط المطلوب من عدمھ (نشاط مخزن ادویة ) ، وان المكان المطلوب    او ابداء  
وان المكان المطلوب ترخیصھ مخزن ادویة  ,  او بنشاط اداري  ترخیصھ لیس بدروم او جراج او شقة سكنیة

عات العمرانیة الجدیدة ) ,  یقع جغرافیا داخل مدینة ولیس داخل قریة ( في حال كون المكان یتبع لھیئة المجتم
 وفى حال عدم الموافقة یتم حفظ الملف المقدم لترخیص المخزن وذلك على مسئولیة طالب الترخیص .  
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  یتم اجراء المعاینة االولیة للمكان المراد ترخیصھ بمعرفة صیادلة فرع ھیئة الدواء المصریة المختص  -٥
التابعة للمخزن ،   في حال تبین ان ,  و    عنھ  المندوببحضور طالب الترخیص أو    وكذا  لمعاینة السیارات 

مستوفا  غیر  الصحیة  قدرھا    ةاالشتراطات  أولى  مھلة  الترخیص  صاحب  منح  یتم  الستكمال    ٦۰,  یوم  
 االشتراطات الصحیة . 

الموقع  فرع ھیئة الدواء المصریة المختص بالمحافظة الكائن بھا    في یقوم طالب الترخیص بتقدیم طلب   -٦
ھلة االولى الستیفاء المالحظات, ممعاینة ثانیة قبل انتھاء ال  موعد    لتحدید  ، وذلك  ترخیصھ مخزن ادویة    دالمرا

االشتراطات الصحیة  والمستندات المطلوبة ، یتم ارسال الملف الي  انھ تم استیفاء  فإذا اثبتت المعاینة الثانیة  
الوسطاء   ومستودعات  المخازن  تراخیص  للعملیات   باإلدارةادارة  المصریة    المركزیة  الدواء  ھیئة  بمقر 

 إصدار الرخصة. مراجعة الملف و لیتم   الرئیسي
ب الترخیص  مھلة ثانیة قدرھا   طالیتم منح     االولى،في حال عدم استیفاء االشتراطات الصحیة خالل المھلة  

او بناء على طلب  یوم  وھى نصف المھلة األولى الستكمال االشتراطات وفى نھایتھا تتم المعاینة النھائیة   ۳۰
المھلة,   انتھاء  قبل  الترخیص  وصاحب  استیفاءـ  عدم  تبین  حال  الصحیة    في  طلب  االشتراطات  حفظ  یتم 

 الترخیص  
المستندات   -۷ و  الصحیة  االشتراطات  استیفاء  یتم بعد  متضمن   المطلوبة  الترخیص  ملف  كافة    اارسال 

ینة السیارات  المستندات المقدمة من طالب الترخیص و محاضر معاینة المكان المراد ترخیصھ ومحضر معا 
فرع ھیئة الدواء المصریة المختص  من , و ذلك  و المستندات االخرى المطلوبة للترخیص معتمدة و مختومة 

 بالمحافظة الكائن بھا الموقع  المراد ترخیصھ مخزن ادویة  
مستودعات  لى  ا و  االدویة  مخازن  تراخیص  باإلدارةادارة  للعملیات    الوسطاء  الدواء  المركزیة  ھیئة  بمقر 

 الرئیسيالمصریة 
تراخیص    بإدارة  المختصین  بمعرفة الصیادلة  ایام عمل  خمس الى سبعخالل    یتم مراجعة ملف الترخیص -۸

فرع ھیئة  و في حال عدم استیفاء المستندات المطلوبة للترخیص یتم مخاطبة     الوسطاء،المخازن ومستودعات  
 الدواء المصریة المختص بالمحافظة الكائن بھا الموقع  المراد ترخیصھ مخزن ادویة  

اثبتت استیفاء االشتراطات الصحیة  التيیوم من تاریخ المعاینة النھائیة    ۹۰خالل مھلة قدرھا   وذلكالستیفاؤھا  
   المقررة

فرع اعادة ملف الترخیص لحفظھ بمعرفة    للترخیص، یتمفي حال عدم استیفاء المستندات خالل المھلة الممنوحة  
 ترخیصھ مخزن ادویة   الموقع المراد ھیئة الدواء المصریة المختص بالمحافظة الكائن بھا 

الرخصة    اصداریتم  المطلوبة خالل المھلة الممنوحة للترخیص    والمستنداتبعد استیفاء االشتراطات الصحیة  
   واالشتراطاتمن تاریخ استیفاء المستندات  ایام عملخمس الى سبع   خالل

و الئحتھ   ۲۰۱۹لسنة  ۱٥۱عنھ بسداد الرسوم طبقا للقانون رقم  المندوبیقوم صاحب الترخیص او  -۹
بمقر ادارة تراخیص مخازن االدویة   ،جنیھات  ۹احضار دمغة بقیمة   و الرخصة،وذلك عند استالم التنفیذیة 

 و مستودعات الوسطاء بمقر الھیئة الرئیسي
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المصریة   -۱۰ الدواء  ھیئة  فرع  الى  الرخصة  بعد اصدار  الترخیص  ارسال ملف  یتم   المختص،یتم  حتى 
 المخزن   علىمزاولة النشاط والتفتیش  بدء متابعة

ھیئة الدواء المصریة المختص التابع لھ    فرعفي حال رغبة صاحب الترخیص استالم الرخصة من   -۱۱
ثم یتم ارسال ملف الترخیص  تراخیص المخازن ومستودعات الوسطاء  ,    بإدارةسداد الرسوم    یتعین,    المخزن

 . ب الترخیص و رخصة المخزن الى فرع ھیئة الدواء المصریة المختص لیتم استالم الرخصة بمعرفة صاح

 حاالت حفظ ملفات ترخیص مخازن االدویة
 ) ٦-۱من  (المستنداتارسال ملف الترخیص بدون اي من المستندات االساسیة للترخیص  •
الرخصة    إلصدارعدم سریان صحیفة الحالة الجنائیة الخاصة بصاحب طلب الترخیص او المفوض الیھ   •

ھیئة الدواء    فرع    ده الىو ذلك عند فحص الملف بعد ورو   شركة،باسمھ في حال كون طلب الترخیص باسم  
 مظروف المستندات. فتح بعد عمل محضر بالبرید و المختص المصریة 

او    جراج، اداري او بدروم او شقة سكنیة او  مكان  ورود افادة من الحي المختص بان المكان عبارة عن   •
وذلك  في حال كون المحل    ،۲۰۰۸لسنة    ۱۱۹رفض الحي للترخیص لمخالفة العقار احكام قانون البناء رقم  

 المراد ترخیصھ یتبع الحد االحیاء 
عن اداري او بدروم   ةمخزن ادویة او ان المكان عبار  نشاط   علي عدم موافقة ھیئة المجتمعات العمرانیة   •

حال كون المحل المراد ترخیصھ یتبع لجھاز    (في ادویة  او نشاط اخر بخالف مخزن    او جراج او شقة سكنیة 
 مدینة بھیئة المجتمعات العمرانیة)

 مدینة  كانت العین المطلوب ترخیص مخزن ادویة بھا تقع جغرافیا داخل قریة ولیس داخل إذا •
 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  
و    وسقفوجدت لجنة المعاینة األولیة ان المكان المراد ترخیصھ غیر محدد المعالم بثالث حوائط    إذا •

 دخول العین باب ل
 االدویة: مالحظات على اجراءات تراخیص مخازن 

اماكن حاصلة على    علىالسیر في اي اجراءات تجاه طلبات ترخیص مخازن ادویة مقدمة    ال یجوز .۱
ترخیص مؤسسة صیدلیة بالفعل و ال زالت الرخصة ساریة و لم یتم الغائھا سواء بطلب مقدم من صاحب  

 الترخیص   إللغاء الشأن او دخولھ مناط تطبیق احكام القانون 

الكھرباء  واثبات رقم عداد    ،حدىالخاصة بكل مخزن على  والمیاه)    (الكھرباءاستقاللیة المرافق  وجوب   .۲
بشكل منفصل  ذه المرافق  على ان یتم استیفاء المستندات الخاصة بھالموجود داخل المخزن بمحضر المعاینة ،

 علي حدي   لكل مخزن
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عند ترخیص المؤسسات الصیدلیة یتم احتساب المساحة الكلیة دون خصم اي اعمدة او اشغاالت بداخل   .۳
   ۲۰۱۰لسنة   ٦الكتاب الدوري رقم   علىالمؤسسة الصیدلیة من المساحة الكلیة وذلك بناء 

تكییفات)   .٤ او  (مراوح  للتھویة  توفیر مصدر  یتعین   , االدویة  بمخازن  التھویة  بند  استیفاء  یخص  فیما 
درجة مئویة ، ویتعین تركیب مؤشرات   ۳۰درجات الحرارة عن    دال تزی بالمخزن المطلوب ترخیصھ بشرط  

ثابتة بكل مكان تخزیني بالمخزن لقیاس درجات الحرارة والرطوبة على ان تقوم اللجنة المختصة بالمعاینات  
 .  درجات الحرارة والرطوبة في محضر المعاینة بإثبات 

مساحة المخزن المطلوب ترخیصھ    ۱/٦تكون  وال یعتبر احتساب فتحات التھویة (الشبابیك واالبواب) بحیث  
 الستیفاء بند التھویة بالمخزن   كافیة 

  



للعمليات اإلدارة المركزية    
االدوية  ومستودعات ومخازنلتراخيص المكاتب العلمية  اإلدارة العامة  

الحيوي والتكافؤالثبات  ومراكز     

   
 

 
 

  

11  
 

ل 
دلي

ي
ظيم

تن
 

 العمل الخاصة بمخازن االدوية   إلجراءات  التنظيميالدليل  

 

 ثانیا اجراءات تجدید رخصة مخزن ادویة

 المستندات المطلوبة لتجدید رخصة مخزن ادویة  

 نقل ملكیة مخزن ادویة مرخص -١
و ان یكون موجھ الى    الیھا،طلب مقدم من الشخص او الشركة التي ترغب في نقل ملكیة ترخیص المخزن  .  ١

   مخزن االدویةفرع ھیئة الدواء المصریة المختص بالمحافظة الكائن بھا 

حال كون المطلوب ھو نقل ترخیص المخزن لشركة ، یكون الطلب موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة    ، في
الشركة التي ترغب في نقل الرخصة الیھا ، طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري  ومعتمد بصحة    او مدیر

 . توقیع بنكي
ترخیص  المخزن  بموجب محضر تصدیق ومحرر من صاحب تنازل عن الرخصة موثق بالشھر العقاري . ٢
ك موثق بالشھر العقاري بموجب الشخص او الشركة المطلوب نقل ملكیة الترخیص الیھا او عقد بیع بالجد ىال

على ان یتم اثبات اسم المخزن ورقم الرخصة وعنوان ,  محضر تصدیق یشمل التنازل عن رخصة المخزن  
 . المخزن بالتنازل عن الرخصة او بعقد البیع بالجدك 

الملكیة  تقدیم في حالة طلب تغییر االسم التجاري للمخزن عند نقل الملكیة، یتعین علي مقدم طلب نقل  :  ملحوظة
الملكیة   نقل  للمخزن عند  الجدید  التجاري  باالسم  الخاص  ,  افادة  التجاري  االسم  بنفس  االحتفاظ  اما في حالة 

و ذلك في حال  ,  یتعین ان یتضمن التنازل عن الرخصة تنازل عن السمة التجاریة الخاصة بالمخزن,  بالمخزن  
 كون المخزن مرخص شخصي و لیس باسم شركة  

ندات الشخصیة لصاحب الترخیص الجدید او المفوض الیھ لصدور رخصة المخزن باسمھ في  المست .٣
صحیفة حالة  -الساریة  صورة من بطاقة الرقم القومي(حال طلب نقل ملكیة ترخیص مخزن ادویة باسم شركة 

ساریة   السوابق (جنائیة  من  خلو  المصریة   )  صحیفة  الدواء  ھیئة  الى  شھا   -موجھة  من  دة مستخرج رسمي 
 ). المیالد

تملیك(سند حیازة   .٤ او عقد  ایجار  ملكیة  )  عقد  نقل  المخزن وصاحب طلب  بھ  الكائن  المحل  مالك  من 
 )  عقاري او حكم محكمة (شهرالرخصة علي ان یكون ساریا و موثقا 

ن افادة یتم ارسالھا من الصیادلة المختصین بفرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخز .٥
  عن كامل بیانات المدیر الصیدلي الحالي المسئول عن المخزن

التنازل عن   .٦ فانھ یتعین   رخصتھ،في حال كون شركة ھي صاحبة ترخیص المخزن الذي سوف یتم 
 .  للشركة تقدیم سجل تجاري ساري و حدیث للشركة  و بطاقة ضریبیة  

 : فانھ یتعین تقدیم المستندات التالیةفي حال نقل ملكیة ترخیص المخزن لشركة ولیس شخص  .٧
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و ذلك للشركة  ,  صورة من السجل التجاري الساري و الحدیث الخاص بالشركة  والبطاقة الضریبیة   •
ولزم التنویھ انھ یتعین ان یكون المقر  )  احضار االصل لالطالع  (المطلوب نقل ملكیھ رخصة المخزن الیھا  

 المخزن  االداري للشركة بعنوان مختلف عن عنوان
طبقا للصالحیات  (  تفویض معتمد بصحة توقیع بنكي من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر الشركة   •

الیھ  من الشركة لصدور الرخصة باسمھ عند نقل ملكیة    لإلفادةوذلك  )  بالسجل التجاري المفوض  باسم 
 . رخصة المخزن لھا 

تستخدم   .٨ والتي سوف  بالمخزن  الخاصة  السیارات  من  صور رخص  معاینتھا  تم  والتي  االدویة  لنقل 
المخزن   بھا  المرخص  بالمحافظة  المصریة  الدواء  ھیئة  بفرع  المختصین  االیجار الصیادلة  عقود  ، وصور 

 الموثقة من الشھر العقاري والساریة في حال كون السیارات غیر مملوكة لصاحب ترخیص المخزن الجدید
الى  طلب    .٩ المصریةموجھ  الدواء  المخزن    فرع ھیئة  بھا  المرخص  من صاحب ترخیص  بالمحافظة 

المخزن، في حال كون صاحب ترخیص المخزن شركة یكون الطلب موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة او 
مدیر الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري ومعتمد بصحة توقیع بنكي   

 . ھا لتحدید المحافظات المراد التوزیع ب
 رخصة المخزن الخاصة بصاحب الترخیص  أصل . ١٠
مقابل خدمة طلب نقل ملكیة مخزن ادویة طبقا لقرار رئیس ھیئة الدواء المصریة رقم  ایصال سداد  . ١١

 ٢٠٢١لسنة    ٢٨٠
 جنیھات  ٩قیمة احضار دمغة ب . ١٢

ي تغییر المفوض إلیھ لصدور رخصة المخزن باسمھ -٢
 )حال كون صاحب ترخیص مخزن األدویة شركة (�ف

طلب موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات   .١
وذلك  لتغییر زن  فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخموجھ الى    التجاري ،المحددة بالسجل  

المفوض الیھ لصدور رخصة المخزن باسمھ على ان یثبت بالطلب بیانات الرخصة كاملة و  بیانات المفوض  
 )  . ویكون الطلب معتمد بصحة توقیع بنكي(الیھ الجدید 

 )االصل لالطالع  (احضارصورة من سجل تجارى ساري و حدیث خاص بالشركة  .٢
 )  احضار االصل لالطالع  .(الساریة و الحدیثة للشركة  الضریبیة   من البطاقةصورة  .٣
من رئیس مجلس إدارة الشركة او مدیر الشركة لصدور رخصة المخزن    بنكيتفویض معتمد بصحة توقیع   .٤

 . باسم المفوض إلیھ الجدید
صحیفة حالة جنائیة ساریة    –صورة من بطاقة الرقم القومي(المستندات الشخصیة للمفوض الیھ الجدید   .٥
 )  مستخرج رسمي من شھادة المیالد –ھیئة الدواء المصریة  موجھة الى)  صحیفة خلو من السوابق (
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ھیئة  دویة والتي تم معاینتھا من  صور رخص السیارات الخاصة بالمخزن والتي سوف تستخدم لنقل اال .٦
المصریة العق الدواء  الشھر  من  الموثقة  االیجار  عقود  غیر  ، وصور  السیارات  كون  في حال  والساریة  اري 

 مملوكة لصاحب ترخیص المخزن  
الى  طلب    .٧ المخزن  موجھ  بھا  المرخص  بالمحافظة  المصریة  الدواء  ھیئة  صاحبة  فرع  الشركة  من 

او مدیر   الشركة  ادارة  الطلب موقع من رئیس مجلس  یكون  المحددة    الشركة طبقا الترخیص و  للصالحیات 
 معتمد بصحة توقیع بنكي  لتحدید المحافظات المراد التوزیع بھا بالسجل التجاري و

 رخصة المخزن الخاصة بصاحب الترخیص  أصل .٨
 جنیھات   ٩احضار دمغة ب  .٩

 بدل فاقد لرخصة مخزن ادویة مرخص -٣
من صاحب ترخیص المخزن  فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزن  موجھ الى  طلب   .١

في حال كون صاحب ترخیص المخزن شركة یكون الطلب موقع من رئیس مجلس  (   للرخصةبدل فاقد    إلصدار
ومعتمد   التجاري )ادارة الشركة او مدیر الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل  

على ان یثبت بالطلب بیانات رخصة المخزن كاملة من حیث رقم الرخصة و اسم المخزن  ,  صحة توقیع بنكي  ب
 و عنوانھ

 . المندوب عنھاصل محضر فقد لرخصة المخزن بقسم الشرطة محرر بمعرفة صاحب الترخیص او  .٢
العثور علیھا بعد اصدار  اقرار وتعھد من صاحب الترخیص بتسلیم اصل الرخصة التي تم فقدھا في حالة  .٣

 و تحمل المسئولیة القانونیة الكاملة في حال التعامل بھا   فاقد،رخصة بدل  
او  (سند حیازة   .٤ العقد ساری  تملیك)عقد ایجار  الكائن بھا المخزن علي ان یكون  , و باسم  وموثق  ا للعین  ا 

   صاحب ترخیص المخزن
، في حال    لالطالع)االصل  (صورة من سجل تجاري ساري و حدیث للشركة والبطاقة الضریبیة للشركة   .٥

 كون المخزن مرخص باسم شركة  
في  (صورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخیص او المفوض الیھ لصدور الرخصة باسمھ   .٦

 شركة) حال كون المخزن مرخص باسم 
الصیادلة  لخاصة بالمخزن والتي سوف تستخدم لنقل االدویة والتي تم معاینتھا من  صور رخص السیارات ا .٧

، وصور عقود االیجار الموثقة من   المختصین بفرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزن
 الشھر العقاري والساریة في حال كون السیارات غیر مملوكة لصاحب ترخیص المخزن  

فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا  موجھ الى  لمحافظات المراد التوزیع بھا  طلب لتحدید ا .٨
من صاحب ترخیص المخزن ،و  في حال كون صاحب ترخیص المخزن شركة یكون الطلب موقع  ,  المخزن

من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل  
 ومعتمد بصحة توقیع بنكي   ) لتجاري  ا
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 جنیھات   ٩احضار دمغة ب  .٩
ایصال سداد مقابل خدمة طلب اصدار بدل فاقد لرخصة المخزن طبقا لقرار رئیس ھیئة الدواء المصریة  .  ١٠

 ٢٠٢١لسنة  ٢٨٠رقم 

 ادویة مرخص لرخصة مخزنبدل تالف  -٤
من صاحب ترخیص المخزن  فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزن  موجھ الى  طلب   .١

حال كون صاحب ترخیص المخزن شركة یكون الطلب موقع من رئیس مجلس    تالف، فيرخصة بدل    إلصدار
ومعتمد ) ادارة الشركة او مدیر الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري  

 بصحة توقیع بنكي  
 . أصل الرخصة التالفة .٢
، في حال كون المخزن  )  االصل لالطالع   (احضارصورة من سجل تجارى ساري و حدیث خاص بالشركة   .٣

 مرخص باسم شركة
البطاقةصورة   .٤ للشركة     من  الحدیثة  الساریة و  ، في حال كون  )  احضار االصل لالطالع  .(الضریبیة 

 سم شركة  المخزن مرخص با 
في  (صورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخیص او المفوض الیھ لصدور الرخصة باسمھ   .٥

   شركة)حال كون المخزن مرخص باسم 
الصیادلة  صور رخص السیارات الخاصة بالمخزن والتي سوف تستخدم لنقل االدویة والتي تم معاینتھا من   .٦

، وصور عقود االیجار الموثقة من   یة بالمحافظة المرخص بھا المخزنالمختصین بفرع ھیئة الدواء المصر
 الشھر العقاري والساریة في حال كون السیارات غیر مملوكة لصاحب ترخیص المخزن  

من صاحب ترخیص المخزن    فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزنموجھ الى  طلب   .٧
شركة یكون الطلب موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر ، في حال كون صاحب ترخیص المخزن  

ومعتمد بصحة توقیع بنكي   )  الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري   
 لتحدید المحافظات المراد التوزیع بھا

 جنیھات   ٩احضار دمغة ب  .٨

 لمخزن مرخص  الھندسي تعدیل الرسم  -٥
  المخزن،من صاحب ترخیص    فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزنموجھ الى  طلب   .١

الشركة او مدیر   ادارة  الطلب موقع من رئیس مجلس  المخزن شركة یكون  في حال كون صاحب ترخیص 
ي ،  ومعتمد بصحة توقیع بنك)  الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري   

 ویوضح بالطلب نوع التعدیل الرسم الھندسي المطلوب تفصیلیا  
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الخاص بالمخزن بعد التعدیل، علي ان یكون معتمد ومختوم من مھندس    الھندسيثالث نسخ من الرسم   .٢
 نقابي . 

االصل  احضار  ) .(في حال طلب إضافة مساحة(المراد إضافتھا للمخزن    وموثق للمساحةسند حیازة ساري   .٣
 ) لالطالع

عن وضع المساحة المطلوب إضافتھا من    لإلفادة خطاب من الحى المختص الذي یتبعھ عنوان المخزن   .٤
جراج أو تقع فى منطقة عشوائیة من عدمھ أو صدر   بدروم أو   سكنیة أوحیث كونھا محل تجارى ولیس شقة  

الحي بمعرفة فرع ھیئة الدواء المصریة   مخاطبة   (یتم)  في حال طلب إضافة مساحة. (لھا قرار ھدم أو إزالة
 المختص بعد استالم طلب التجدید )

العمومیة   .٥ المیاه  انھ تم عمل وصلة خاصة ومستقلة من  تفید  المیاه  ي افادة من شركة 
حال طلب تعدیل   (�ف

 ) دورة میاه  بإضافةالرسم الھندسي 
، في حال كون المخزن  )  لالطالع   االصل  حضار(اصورة من سجل تجارى ساري و حدیث خاص بالشركة   .٦

 مرخص باسم شركة
البطاقةصورة   .٧ للشركة     من  الحدیثة  الساریة و  ، في حال كون  )  احضار االصل لالطالع  .(الضریبیة 

 المخزن مرخص باسم شركة  
ي الترخیصصورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي لصاحب  .٨

او  ) حال كون المخزن مرخص باسم شخص (�ف
 ) في حال كون المخزن مرخص باسم شركة ( المفوض الیھ لصدور الرخصة باسمھ 

الصیادلة    صور رخص السیارات الخاصة بالمخزن والتي سوف تستخدم لنقل االدویة والتي تم معاینتھا من .٩
، وصور عقود االیجار الموثقة من    ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزن  المختصین بفرع

 الشھر العقاري والساریة في حال كون السیارات غیر مملوكة لصاحب ترخیص المخزن  
  المخزن،من صاحب ترخیص    فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزنموجھ الى  طلب   . ١٠

الشركة او مدیر  في حال كو ادارة  الطلب موقع من رئیس مجلس  المخزن شركة یكون  ن صاحب ترخیص 
ومعتمد بصحة توقیع بنكي   )  الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري   

 لتحدید المحافظات المراد التوزیع بھا
 جنیھات    ٩احضار دمغة ب  . ١١
 بصاحب الترخیص رخصة المخزن الخاصة  أصل . ١٢

 

 تعدیل الرسم الھندسي الخاص بمحل الخزن التابع للمخزن الرئیسي -٦
من صاحب ترخیص المخزن    فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزنموجھ الى  طلب   .١

، في حال كون صاحب ترخیص المخزن شركة یكون الطلب موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر 
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ومعتمد بصحة توقیع بنكي ،  )  الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري   
 . بمحل الخزن التابع للمخزن تفصیلیا ویوضح بالطلب نوع التعدیل المطلوب على الرسم الھندسي الخاص  

الخاص بمحل الخزن بعد التعدیل، علي ان یكون معتمد ومختوم من مھندس    الھندسيثالث نسخ من الرسم   .٢
 نقابي . 

احضار  ) .(في حال طلب إضافة مساحة(المراد إضافتھا لمحل الخزن    وموثق للمساحة سند حیازة ساري   .٣
 )االصل لالطالع

عن وضع المساحة المطلوب إضافتھا من    لإلفادة الحى المختص الذي یتبعھ عنوان المخزن  خطاب من   .٤
جراج أو تقع فى منطقة عشوائیة من عدمھ أو صدر   بدروم أو   سكنیة أوحیث كونھا محل تجارى ولیس شقة  

الدواء المصریة یتم مخاطبة الحي بمعرفة فرع ھیئة    ) (مساحةفي حال طلب إضافة  . (لھا قرار ھدم أو إزالة
 المختص بعد استالم طلب التجدید )

، في حال كون المخزن  )  االصل لالطالع   (احضارصورة من سجل تجارى ساري و حدیث خاص بالشركة   .٥
 مرخص باسم شركة

البطاقةصورة   .٦ للشركة     من  الحدیثة  الساریة و  ، في حال كون  )  احضار االصل لالطالع  .(الضریبیة 
 سم شركة  المخزن مرخص با 

ي الترخیصصورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي لصاحب  .٧
او  ) حال كون المخزن مرخص باسم شخص (�ف

 ) في حال كون المخزن مرخص باسم شركة ( المفوض الیھ لصدور الرخصة باسمھ 
لة  الصیادصور رخص السیارات الخاصة بالمخزن والتي سوف تستخدم لنقل االدویة والتي تم معاینتھا من   .٨

بالمحافظة المرخص بھا   الدواء المصریة  الموثقة من   المخزن،المختصین بفرع ھیئة  وصور عقود االیجار 
 الشھر العقاري والساریة في حال كون السیارات غیر مملوكة لصاحب ترخیص المخزن  

من صاحب ترخیص المخزن    فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزنموجھ الى  طلب   .٩
، في حال كون صاحب ترخیص المخزن شركة یكون الطلب موقع من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر 

ومعتمد بصحة توقیع بنكي   )  الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري   
 لتحدید المحافظات المراد التوزیع بھا

 ھات  جنی  ٩احضار دمغة ب  . ١٠
 رخصة المخزن و محل الخزن الخاصة بصاحب الترخیص  أصل . ١١

 

 تغییر االسم التجاري للمخزن-٧
من صاحب ترخیص المخزن    فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزنموجھ الى  طلب   .١

و في حال كون صاحب ترخیص المخزن ھو شركة یكون الطلب موقع من   الجدید،مثبت بھ االسم التجاري  
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بالسجل  المحددة  للصالحیات  طبقا  المخزن  ترخیص  صاحبة  الشركة  مدیر  او  الشركة  ادارة  مجلس  رئیس 
یتعین ان یكون االسم التجاري الجدید مثبت بالسجل التجاري الخاص  ,  ومعتمد بصحة توقیع بنكي   )  التجاري   
 . بالشركة 

، في حال كون المخزن  )  االصل لالطالع   (احضارصورة من سجل تجارى ساري و حدیث خاص بالشركة   .٢
 مرخص باسم شركة

البطاقةصورة   .٣ للشركة     من  الحدیثة  الساریة و  ، في حال كون  )  احضار االصل لالطالع  .(الضریبیة 
 المخزن مرخص باسم شركة  

ي الترخیصصورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي لصاحب  .٤
او  ) حال كون المخزن مرخص باسم شخص (�ف

 ) في حال كون المخزن مرخص باسم شركة ( المفوض الیھ لصدور الرخصة باسمھ 
الصیادلة  صور رخص السیارات الخاصة بالمخزن والتي سوف تستخدم لنقل االدویة والتي تم معاینتھا من  .  .٥

، وصور عقود االیجار الموثقة من     فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزنب  المختصین
  الشھر العقاري والساریة في حال كون السیارات غیر مملوكة لصاحب ترخیص المخزن

المرخص  فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة  موجھ الى  ,  طلب لتحدید المحافظات المراد التوزیع بھا   .٦
من صاحب ترخیص المخزن ، و في حال كون صاحب ترخیص المخزن شركة یكون الطلب موقع   بھا المخزن

من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل  
 ومعتمد بصحة توقیع بنكي   ) التجاري  

 جنیھات  ٩احضار دمغة ب    .٧
 ة المخزن الخاصة بصاحب الترخیص رخص  أصل  .٨
طبقا لقرار رئیس ھیئة الدواء المصریة رقم    للمخزن  االسم التجاريمقابل خدمة طلب تغییر  ایصال سداد   .٩

 ٢٠٢١لسنة    ٢٨٠

 تغییر نطاق التوزیع على المحافظات -٧
  المخزن،من صاحب ترخیص    فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزنموجھ الى  طلب   .١

الشركة او مدیر   ادارة  الطلب موقع من رئیس مجلس  المخزن شركة یكون  في حال كون صاحب ترخیص 
ومعتمد بصحة توقیع بنكي   )  الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري   

 لتحدید المحافظات المراد التوزیع بھا
، في حال كون المخزن  )  االصل لالطالع   (احضاراري و حدیث خاص بالشركة  صورة من سجل تجارى س .٢

 مرخص باسم شركة
، في حال كون ) احضار االصل لالطالع  .(الضریبیة الساریة و الحدیثة للشركة    من البطاقةصورة  .٣

 المخزن مرخص باسم شركة  
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ي الترخیصصورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي لصاحب  .٤
او  ) ن المخزن مرخص باسم شخصحال كو (�ف

 ) في حال كون المخزن مرخص باسم شركة ( المفوض الیھ لصدور الرخصة باسمھ 
 رخصة المخزن الخاصة بصاحب الترخیص   أصل .٥
الصیادلة  صور رخص السیارات الخاصة بالمخزن والتي سوف تستخدم لنقل االدویة والتي تم معاینتھا من   .٦

بالمحافظة المرخص بھا   الدواء المصریة  الموثقة من   المخزن،المختصین بفرع ھیئة  وصور عقود االیجار 
 ن  الشھر العقاري والساریة في حال كون السیارات غیر مملوكة لصاحب ترخیص المخز

 جنیھات   ٩احضار دمغة ب  .٧
فیما یخص السیارات   ٢٠٢٠لسنة   ١التنویھ بضرورة تنفیذ االشتراطات الفنیة الواردة بالمنشور رقم   ولزم

 التابعة لمخزن االدویة  

 الغاء محل خزن تابع لمخزن مرخص -٨
من صاحب ترخیص المخزن   فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزنموجھ الى  لب  ط .  ١

محل خزن تابع للمخزن،  في حال كون صاحب ترخیص المخزن شركة یكون الطلب موقع من رئیس    إللغاء 
) مجلس ادارة الشركة او مدیر الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري

 ومعتمد بصحة توقیع بنكي  
، في حال كون المخزن  )  االصل لالطالع   (احضارخاص بالشركة  صورة من سجل تجارى ساري و حدیث   .٢

 مرخص باسم شركة
البطاقةصورة   .٣ للشركة     من  الحدیثة  الساریة و  ، في حال كون  )  احضار االصل لالطالع  .(الضریبیة 

 المخزن مرخص باسم شركة  
ي الترخیصصورة حدیثة من بطاقة الرقم القومي لصاحب  .٤

او  ) حال كون المخزن مرخص باسم شخص (�ف
 ) في حال كون المخزن مرخص باسم شركة ( المفوض الیھ لصدور الرخصة باسمھ 

الصیادلة    صور رخص السیارات الخاصة بالمخزن والتي سوف تستخدم لنقل االدویة والتي تم معاینتھا من .٥
، وصور عقود االیجار الموثقة من   ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزن  المختصین بفرع

 الشھر العقاري والساریة في حال كون السیارات غیر مملوكة لصاحب ترخیص المخزن  
من صاحب ترخیص المخزن    فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزنموجھ الى  طلب   .٦

لس ادارة الشركة او مدیر ، في حال كون صاحب ترخیص المخزن شركة یكون الطلب موقع من رئیس مج
ومعتمد بصحة توقیع بنكي   )  الشركة صاحبة ترخیص المخزن طبقا للصالحیات المحددة بالسجل التجاري   

 لتحدید المحافظات المراد التوزیع بھا
 جنیھات   ٩احضار دمغة ب  .٧
 رخصة المخزن الخاصة بصاحب الترخیص و اصل رخصة محل الخزن  أصل .٨
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 مالحظات:
بالمحافظة المرخص بھا  ھیئة الدواء المصریة المختص    فرع تقدیم طلب و مستندات التجدید في  یتم   •

 المختص الھیئة  فرع المختصین بالصیادلة بمعرفة , ثم یتم استكمال كافة اجراءات التجدید  المخزن  

ادارة تراخیص مخازن االدویة و    یتم ارسال ملف التجدید بعد استكمال كافة المستندات و المعاینات الى •
الوسطاء   بمقر   باإلدارةمستودعات  للعملیات  المصریة   المركزیة  الدواء  و    الرئیسي  ھیئة  للمراجعة 

 اصدار الرخصة المجددة في حال استیفاء المستندات و االشتراطات المقررة  

او    توقیع بنكياحضار تفویض معتمد بصحة  ,یتعین    صاحب الترخیص  ب عنمندوحالة حضور  في   •
و    التعامل مع  ھیئة الدواء المصریة بشأن المخزن    و ذلك في  توكیل رسمي موثق بالشھر العقاري  

حضور المعاینات و استالم الرخصة فور اصدارھا و كذلك استالم و تسلیم كافة المستندات الخاصة  
رقم بطاقة الرقم  –باعي   تشمل ( االسم ر  والتيیتم كتابة بیانات المندوب بوضوح    , على ان بالمخزن
 القومي ) 

 اجراءات العمل لتجدید رخصة مخزن ادویة

عنھ  بتقدیم طلب لتجدید رخصة المخزن مع  ذكر الغرض المطلوب    المندوبیقوم صاحب الترخیص او   .۱
ذلك   و  مستندات,  من  یلزم  ما  بھ  مرفقا  الرخصة  بالمحافظة  في  لتجدید  المصریة  الدواء  ھیئة  فرع 

 المرخص بھا المخزن 
المرفقة    استالم یتم    .۲ المستندات  وجمیع  المقدم  الطلب  المرخص    بھ، وفحص  المخزن  ملف  كذلك  و 

و اخطار صاحب الترخیص بالمستندات المطلوب استیفاؤھا ان  فرع الھیئة المختص ،  لدى      الموجود
 وجد

معاینةیتم   .۳ مخزن    اجراء  المصریة  فرع  صیادلة    بواسطةاالدویة  على  الدواء  بالمحافظة  ھیئة 
 وكذا معاینة السیارات الخاصة بالمخزن   المرخص بھا المخزن ، 

بعد استیفاء االشتراطات الصحیة واستكمال كافة المستندات یتم ارسال ملف تجدید رخصة المخزن  .٤
ادارة تراخیص مخازن   المخزن الى فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا  وذلك من  

،  المركزیة للعملیات بالمقر الرئیسي لھیئة الدواء المصریة   باإلدارة     الوسطاء    االدویة و مستودعات
   علي ان یتضمن الملف التالي :

 كافة المستندات المطلوبة للتجدید    •

فرع من    ةومختوم  ةمحاضر التفتیش مكتملة البیانات ومحاضر معاینة السیارات معتمد •
  المخزنھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا  

  رخصة صاحب الترخیص ورخصة فرع الھیئة)المخزن (أصل رخصة   ۲ •
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عن   بفرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزن  المختصین  افادة من •
 المدیر الصیدلي الحالي المسئول عن المخزن   

و    ۲۰۲۱لسنة    ۲۸۰في حال طلبات التجدید الواردة بقرار رئیس ھیئة الدواء المصریة رقم    ملحوظة
الخاص بمقابل الخدمات لبعض الخدمات المقدمة من االدارة المركزیة للعملیات , فانھ یتعین سداد مقابل  

مستودعات  ادارة تراخیص مخازن االدویة و  الخدمات و ایداع ایصال السداد بالملف قبل تسلیمھ الى  
 الوسطاء  

فرع ھیئة  مندوب  ایام عمل من استالم الملف من    خمس الى سبعیتم مراجعة ملف التجدید في خالل   .٥
، و في حال عدم استیفاء المستندات المطلوبة للتجدید الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزن

الستیفاؤھا و تكون مھلة استیفاء    ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزن  فرعیتم مخاطبة  
 المطلوب خالل مھلة قدرھا ثالثة شھور  من تاریخ استالم الملف .   

فرع ھیئة    بمعرفة    اعادة ملف التجدید لحفظ الطلب   المھلة یتمفي حال عدم استیفاء المستندات خالل ھذه   .٦
 الدواء المصریة بالمحافظة المرخص بھا المخزن 

الصحیة    .۷ االشتراطات  استیفاء  یتم    والمستنداتبعد  للتجدید  الممنوحة  المھلة  خالل  اصدار المطلوبة 
 الصحیة    ت االشتراطاایام عمل من استیفاء المستندات و    خمس الى سبعخالل  رخصة المخزن المجددة  

بمقر ادارة تراخیص مخازن االدویة و مستودعات الوسطاء    تسلیم صاحب الترخیص اصل الرخصةیتم   .۸
ثم یتم ارسال ملف التجدید كامال الى فرع ھیئة الدواء المصریة المختص لمتابعة    الرئیسي،بمقر الھیئة  

 مزاولة النشاط بھ 
بالمحافظة    ھیئة الدواء المصریة المختص  فرعفي حال رغبة صاحب الترخیص استالم الرخصة من   .۹

فرع الھیئة المختص  ,  ى  كامال ال   التجدیدو ملف    اصول الرخص  ارسالیتم  ،    المرخص بھا المخزن  
 صاحب الترخیص من مقر فرع الھیئة المختص لیتم استالم اصل الرخصة المجددة بمعرفة  
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 ادویة مخزن  رخصة تجدید  طلبات بعض  خدمات مقابل

 المرجعية القانونية   المقابل   الخدمة  
طلب نقل ملكية مخزن  

 ادوية  
 جنيه  ١٠٠٠٠

 عشرة االف جنيه  
 المناظرة) من قيمة الخدمة   ٪ ٥٠( 

قرار هيئة الدواء المصرية  
  والصادر  ٢٠٢١لسنة   ٢٨٠رقم  

 ٣٠/٥/٢٠٢١بتاريخ 
 جنيه  ١٠٠٠٠ طلب تغيير اسم الشركة  

 عشرة االف جنيه  
 المناظرة) من قيمة الخدمة   ٪ ٥٠( 

قرار هيئة الدواء المصرية  
  والصادر  ٢٠٢١لسنة   ٢٨٠رقم  

 ٣٠/٥/٢٠٢١بتاريخ 
طلب اصدار بدل فاقد  
 لرخصة مخزن ادوية  

 جنيه  ١٠٠٠٠
 عشرة االف جنيه  

 المناظرة) من قيمة الخدمة   ٪ ٥٠( 

قرار هيئة الدواء المصرية  
  والصادر  ٢٠٢١لسنة   ٢٨٠رقم  

 ٣٠/٥/٢٠٢١بتاريخ 
طلب اصدار بدل فاقد  

خصة محل خزن تابع  لر
 لمخزن ادوية  

 جنيه  ٥٠٠٠
 خمسة االف جنيه 

من قيمة الخدمة    ٪٥٠(
 المناظرة ) 

قرار هيئة الدواء المصرية  
  والصادر  ٢٠٢١لسنة   ٢٨٠رقم  

 ٣٠/٥/٢٠٢١بتاريخ 

طلب نقل ملكية محل خزن  
تابع لمخزن ادوية اثناء  

اجراءات نقل ملكية مخزن  
 االدوية الرئيسي 

 جنيه  ٥٠٠٠
 خمسة االف جنيه 

من قيمة الخدمة    ٪٥٠(
 المناظرة ) 

قرار هيئة الدواء المصرية  
  والصادر  ٢٠٢١لسنة   ٢٨٠رقم  

 ٣٠/٥/٢٠٢١بتاريخ 
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 اجراءات ترخیص محل خزن تابع لمخزن ادویة  ثالثا:

 المستندات المطلوبة لترخیص محل خزن تابع لمخزن ادویة  

بالمحافظة المرخص بھا    ھیئة الدواء المصریة المختص   فرعالى    موجھالترخیص  طلب من صاحب   -۱
كاملة و    المخزن  على ان یثبت بالطلب بیانات رخصة    للمخزنمحل خزن تابع    , لترخیص  المخزن  

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

 :ابينقتوضیح 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     - محل الخزن التابع للمخزن الرئیسي    (اسمجدول بیانات المكان المراد ترخیصھ   -

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

الرئیسي علي أن یكون ساریا وموثقا ( الشھر العقاري او حكم   المخزنخیص  العین الى صاحب تر 
 محكمة) مع احضار االصل لالطالع 

اصل مستند من شركة الكھرباء یفید وجود عداد كھرباء مستقل و داخل العین المراد ترخیصھا فقط,   -٥
واضح  بشكل  المحل  عنوان  و  العداد  رقم  بالمستند  یثبت  ان   على 

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

ادویة   -٦ لمخزن  التابع  الخزن  محل  من خالل  البیع  بعدم  الرئیسي  المخزن  ترخیص  من صاحب  تعھد 
تخزین اي مستحضرات صیدلیة تخص مؤسسة اخرى    وعدمى  للجمھور او ألي مؤسسة صیدلیة اخر

 بھ
ھیئة    فرع بمعرفة  المختص الذي یتبعھ عنوان المكان المراد ترخیصھ محل خزن ,    مخاطبة الحىیتم   -۷

  ترخیص محل الخزن بعد استالم طلب  بالمحافظة المرخص بھا المخزن،    الدواء المصریة المختص
جراج أو یقع فى    عن وضع المحل من حیث كونھ محل تجارى و لیس  شقة سكنیة  أو بدروم أو  لإلفادة
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, و ان المكان یقع داخل مدینة و لیس داخل  منطقة عشوائیة من عدمھ أو صدر لھ قرار ھدم أو إزالة  
   قریة  

بالموافقة على    الرأيھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة یتم مخاطبتھا  إلبداء    الموقع یتبع وفى حال كون  
بان العین المطلوب ترخیصھا لیست جراج او بدروم   لإلفادةترخیص النشاط المطلوب من عدمھ ، وكذا  

 او اداري , و ان المكان یقع داخل مدینة و لیس داخل قریة  او شقة سكنیة  
االف     (عشرة  جنیھ  ۱۰۰۰۰ترخیص محل خزن تابع للمخزن الرئیسي بقیمة  یتم سداد مقابل خدمة   -۸

 , و ذلك عند استالم الرخصة ۲۰۲۱لسنة  ۲۷۲رقم   لقرار ھیئة الدواء المصریة جنیھ ) طبقا  
 

 المستندات المطلوبة لتجدید رخصة مخزن االدویة في حالة ترخیص محل الخزن تابع للمخزن االدویة  
في حال كون    لصدور الرخصة باسمھومي لصاحب الترخیص، او المفوض الیھ  صورة بطاقة الرقم الق .۱

 الرخصة باسم شركة  
 طلب موقع من صاحب الترخیص بخصوص نطاق توزیع المخزن على المحافظات .۲
 رخصة المخزن الخاصة بصاحب الترخیص  أصل .۳
االصل لالطالع) ، في حال كون المخزن    (احضارصورة من سجل تجارى ساري و حدیث خاص بالشركة   .٤

 مرخص باسم شركة
البطاقةصورة   .٥ ) ، في حال كون    من  .(احضار االصل لالطالع  للشركة   الحدیثة  الساریة و  الضریبیة 

 المخزن مرخص باسم شركة  
الصیادلة  صور رخص السیارات الخاصة بالمخزن والتي سوف تستخدم لنقل االدویة والتي تم معاینتھا من   .٦

، وصور عقود االیجار الموثقة    بالمحافظة المرخص بھا المخزن  الدواء المصریة    یئةبفرع ھالمختصین  
 من الشھر العقاري والساریة في حال كون السیارات غیر مملوكة لصاحب ترخیص المخزن  

 مالحظات بشأن ترخیص محل خزن تابع لمخزن االدویة:
 یرخص لمخزن االدویة محل خزن واحد فقط •
 یتم ترخیص محل خزن في نطاق نفس الحي التابع لھ مخزن االدویة الرئیسي  •
ومكدس  یت • النشاط  ویزاول  مفتوح  الرئیسي  االدویة  مخزن  كون  حال  في  خزن  محل  ترخیص  م 

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

اعة الزائدة عن حاجة المؤسسة االصلیة , و یحظر خزن ادویة لمؤسسة صیدلیة اخرى او  في خزن البض
 البیع للجمھور 

 خزن الداخل محل  میاهال یجوز وجود دورة  •
 ال یتم ترخیص محل خزن تابع لمخزن ادویة داخل قرى •
 في حال إلغاء ترخیص المخزن االدویة الرئیسي یلغى ترخیص محل الخزن بالتبعیة   •
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 اجراءات العمل الواجب اتباعھا اثناء ترخیص محل خزن تابع لمخزن االدویة -۳

الترخیص او   .۱ رخصة المخزن لترخیص محل    رسمي لتجدیدعنھ بتقدیم طلب    المندوبیقوم صاحب 
خزن تابع  مرفقا بھ ما یلزم من مستندات و اصل رخصة المخزن الخاصة بصاحب الترخیص  , وذلك 

  بالمحافظة المرخص بھا المخزن  ھیئة الدواء المصریة المختص فرعفي 
وظ  یتم فحص الطلب المقدم وجمیع المستندات المرفقة بھ كما یتم فحص ملف المخزن المرخص المحف .۲

 اخطار صاحب الترخیص بالمستندات المطلوب استیفاؤھا ان وجد ویتملدى االدارة 
خزن  یتم مخاطبة الحى او ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة التابع لھ الموقع المراد ترخیصھ محل   .۳

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

من ان الموقع یتبع مدینة و لیس قریة ( في حال كون المكان یتبع    للتأكدصدر لھ قرار إزالة من عدمھ و  
 احد االحیاء)  

من ان الموقع یتبع مدینة و   للتأكداو ابداء الرأي بالموافقة على ترخیص النشاط المطلوب من عدمھ و  
الجدیدة)  العمرانیة  المجتمعات  لھیئة  یتبع  المكان  كون  حال  (في  قریة   لیس 
 وفى حال عدم الموافقة یتم حفظ الملف المقدم لترخیص محل الخزن وذلك على مسئولیة طالب الترخیص  

للمكان المراد ترخیصھ محل خزن للتأكد من توافر االشتراطات الصحیة    االولیة    معاینةال  اجراءیتم   .٤
  ھیئة الدواء المصریة المختص  فرعبیوم من تاریخ استالم ملف ترخیص محل الخزن    ۳۰خالل    المقررة

المخزن   بھا  المرخص  یتم    بالمحافظة  كما  االشتراطات  ,  توافر  من  للتأكد  الرئیسي  المخزن  معاینة 
یتطلب    بما  الصیدلیة  بالمستحضرات  تكدسھ  من  للتأكد  كذلك  و  الھندسي  الرسم  مطابقة  و  الصحیة 

 ترخیص محل خزن وكذا یتم عمل  معاینة السیارات الخاصة بالمخزن 
ادارة تجدید رخصة المخزن الى    فإذا اثبتت المعاینة أن االشتراطات الصحیة مستوفاة یتم ارسال ملف  .٥

ھیئة الدواء المصریة   للعملیات مقرالمركزیة    باإلدارةالوسطاء    ومستودعاتتراخیص مخازن االدویة  
 الرئیسي 

شھور من   ۸الصحیة غیر مستوفاه یتم منح صاحب الترخیص مھلة    االشتراطاتإذا اثبتت المعاینة ان    .٦
االشتراطات    استیفاءواذا لم یتم  الخزن، تاریخ المعاینة الستیفاء االشتراطات المطلوبة لترخیص محل  

شھور ، وفى حال عدم استیفاء االشتراطات الصحیة المقررة یتم   ٤الصحیة یتم منحھ مھلة ثانیة  تقدر  
 و یتم اخطار صاحب الترخیص   حل الخزنترخیص م حفظ طلب 

المستندات   .۷ و  الصحیة  االشتراطات  استیفاء  یتمبعد  التجدید  المطلوبة  ملف   ارسال 
ى ادارة تراخیص  فرع ھیئة الدواء المصریة المختص بالمحافظة المرخص بھا المخزن , ال  وذلك من

المركزیة للعملیات بمقر ھیئة الدواء المصریة الرئیسي،    باإلدارةمخازن االدویة و مستودعات الوسطاء   
 علي ان یضمن الملف التالي :

 محل الخزن ولترخیصكافة المستندات المطلوبة للتجدید 
من فرع ھیئة الدواء    ومختومة  ةمعاینة السیارات معتمد  ومحاضرمحاضر التفتیش مكتملة البیانات    -

   المصریة بالمحافظة المرخص بھا مخزن االدویة 
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الرئیسي    ۲عدد    - المخزن  الھیئة)   الترخیص،صاحب    رخصة(اصل  اصل رخصة  فرع   ورخصة 
لي  المدیر الصید  المخزن عنبالمحافظة المرخص بھا    ھیئة الدواء المصریة المختص  فرعافادة من    -

 الحالي المسئول عن المخزن 
تراخیص مخازن االدویة و مستودعات    بإدارةالمختصین  یتم مراجعة ملف التجدید بمعرفة الصیادلة   .۸

و في حالة عدم استیفاء المستندات  لملف من المندوب  ایام عمل من استالم ا  خمس الى سبعخالل  الوسطاء  
  بالمحافظة المرخص بھا المخزن   ھیئة الدواء المصریة المختص   فرعالمطلوبة للترخیص یتم مخاطبة  

 الستیفاؤھا و ذلك خالل المھلة الممنوحة  لترخیص محل الخزن
لحفظھ بمعرفة  في حال عدم استیفاء المستندات خالل المھلة الممنوحة للترخیص یتم اعادة ملف التجدید  

  بالمحافظة المرخص بھا المخزن  ھیئة الدواء المصریة المختصفرع 
الصحیة   .۹ االشتراطات  استیفاء  للتجدید    والمستنداتبعد  الممنوحة  المھلة  خالل  اصدار  المطلوبة  یتم 

 رخصة المخزن المجددة و رخصة محل الخزن الجدیدة
بسداد مقابل خدمة ترخیص محل خزن تابع لمخزن ادویة    یقوم صاحب الترخیص او المندوب عنھ   .۱۰

  جنیھات   ۱۸دمغة بقیمة    یقوم باحضار , و  ۲۰۲۱لسنة    ۲۷۲طبقا لقرار رئیس ھیئة الدواء المصریة رقم  
لھیئة    بمقر ادارة تراخیص مخازن االدویة و مستودعات الوسطاء بالمقر الرئیسيعند استالم الرخصة  

 الدواء المصریة  
یتم ارسال ملف التجدید كامال الى فرع ھیئة الدواء المصریة بالمحافظة الكائن بھا المخزن لمتابعة   .۱۱

 الخزن  ومحلمزاولة النشاط بالمخزن 
بالمحافظة    ھیئة الدواء المصریة المختص  فرع  منفي حال رغبة صاحب الترخیص استالم الرخصة   .۱۲

 ارسالیتم   ثم ادویة،سداد مقابل خدمة ترخیص محل خزن تابع لمخزن   المخزن یتعین المرخص بھا  
الرخص الى    والملف   اصول  المصریة  كامال  الدواء  ھیئة  اصل رخصة    ویتم   المختص، فرع  استالم 

 المخزن و رخصة محل الخزن بمعرفة صاحب الترخیص او المندوب عنھ 

 الغاء رخصة مخزن ادویة  رابعا اجراءات 

 اوال في حال الغاء الرخصة بناء على طلب صاحب الترخیص

 المطلوبة:المستندات 
رخصة المخزن مقدم من صاحب الترخیص بشخصھ او من الوكیل عنھ (في حال سماح التوكیل بان یقوم  إللغاءطلب  .۱

بھذا االجراء) او مقدم من رئیس مجلس ادارة الشركة او مدیر الشركة طبقا للصالحیات المذكورة بالسجل التجاري ،  
في  صحة توقیع بنكي ، ویقدم الطلب وذلك في حال كون رخصة المخزن صادرة باسم شركة ، ویكون الطلب معتمد ب

 بالمحافظة المرخص بھا المخزن  یئة الدواء المصریة المختصفرع ھ
 رخصة المخزن   أصل .۲
االصل لالطالع) ، في  (احضاربالشركة  ةخاصال ةحدیثالو  ةساریالالبطاقة الضریبیة و  التجاريسجل الصورة من  .۳

 حال كون المخزن مرخص باسم شركة  
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 االجراءات  
بالمحافظة المرخص بھا   ھیئة الدواء المصریة المختص  فرعفي یقوم صاحب الترخیص  بتقدیم طلب االلغاء  .۱

المستحضرات للتأكد  من خلو المخزن من بفرع الھیئة  الصیادلة المختصینیتم عمل معاینة من  ،  المخزن  
 الصیدلیة و ازالة الالفتة من على باب المخزن

المركزیة   باإلدارة ادارة تراخیص مخازن االدویة و مستودعات الوسطاء یتم ارسال ملف االلغاء كامال الى  .۲
للمراجعة و اصدار قرار الغاء رخصة المخزن في حال استیفاء  ھیئة الدواء المصریة الرئیسي للعملیات بمقر 

 المستندات
قرار   بإصدار  المخزن لإلخطاربالمحافظة المرخص بھا  ھیئة الدواء المصریة المختصفرع مخاطبة یتم  .۳

 االلغاء و ضرورة اخطار الصاحب بخطاب مسجل بعلم الوصول  
 في حال الغاء الرخصة بناء على تقاریر تفتیش معتمدة اثبتت اي من التالي   ثانیا:

 إذا لم یعمل بالتراخیص خالل ستة أشھر من تاریخ صرفھ  -۱
 میالدیة.إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة  -۲

 مكان أخر ما لم یكن النقل قد تم بسبب الھدم او الحریق   إلىإذا نقلت المؤسسة من مكانھا  -۳
بصفة تعیین مدیر صیدلي جدید مسئول عن المخزن و غلقھ  وعدماخالء طرف المدیر الصیدلي المسئول عن المخزن -٤

 ةاوز سنة میالدیمتصلة مدة تج
 

 االجراءات:
  بإرسالالغاؤه,    المخزن المطلوببالمحافظة المرخص بھا  ھیئة الدواء المصریة  المختصین بفرع  یقوم   .۱

المركزیة للعملیات     باإلدارةادارة تراخیص مخازن االدویة و مستودعات الوسطاء  ملف االلغاء كامال الى  
 مقر ھیئة الدواء المصریة الرئیسي ب

  ھیئة الدواء المصریة المختص فرع  یتم مراجعة الملف وفي حال عدم استیفاء المستندات المطلوبة یتم مخاطبة   .۲
 الستیفائھا بالمحافظة المرخص بھا المخزن 

و في حال ابداء الرأي بجواز الغاء رخصة   المصریة،یتم عرض الموضوع كامال على االدارة القانونیة بھیئة الدواء   .۳
 اصدار قرار الغاء الرخصة  المخزن , یتم 

قرار    بإصدار  المخزن لإلخطاربالمحافظة المرخص بھا    ھیئة الدواء المصریة المختص  فرع  مخاطبة یتم   .٤
 االلغاء و ضرورة اخطار الصاحب بخطاب مسجل بعلم الوصول  

 المراجع  .٥
 ۱۹٥٥لسنة  ۱۲۷قانون مزاولة مھنة الصیدلة رقم 

 التنفیذیة  والئحتھ ۲۰۱۹لسنة  ۱٥۱قانون ھیئة الدواء المصریة  
بخصوص االشتراطات الواجب   ۲۰۰۹/ ۱۸/۱بتاریخ  ۲۰۰۹) لسنة ۲٥القرار الوزاري رقم (

 توافرھا لترخیص شركات توزیع و مخازن االدویة
باالشتراطات الصحیة ,  الخاص ۹/۲۰۰۹/ ۸بتاریخ  ۲۰۰۹) لسنة  ۳۸۰القرار الوزاري رقم (

 الواجب توافرھا في المؤسسات الصیدلیة .
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لسنة  ۲٥من القرار الوزاري رقم  ٥بشأن الغاء المادة رقم  ۲۰۱۰) لسنة  ۱۱۰القرار الوزاري (
۲۰۰۹ 

من  ۱٦, بشأن الغاء البند رقم  ۳/۲۰۱۱/ ۲٦بتاریخ  ۲۰۱۱) لسنة ۱۹۸القرار الوزارى رقم (
 . ۲۰۰۹نة لس ۳۸۰القرار الوزاري رقم 

بشأن عدم طلب موافقة  ۳/۲۰۱۷/ ۲۱و الصادر بتاریخ  ۲۰۱۷) لسنة ۱۱٤القرار الوزاري رقم (
 من النقابة الفرعیة على االسم التجاري للمخزن اثناء اجراءات الترخیص 

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

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

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

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

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

 الجدیدة البداء الرأي في اقامة المشروعات و الصناعات التجاریة .
بشأن االشتراطات الخاصة بالسیارات لنقل االدویة التابعة لمخازن   ۲۰۲۰لسنة  ۱منشور رقم 

 االدویة 
,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 بمخازن االدویة االشتراطات

مباشر مع سكن خاص أو محل یدار لصناعة    اتصال ال یجوز أن یكون للمخزن    تجاري،المخزن محل   .۱
أوشقة    مأو بدروخیصھا جراج  من ذلك وأال تكون العین المراد تر   ءشي  بأي اخرى أو منافذ تتصل  

 او مقر اداري او بنشاط صناعي سكنیة 

مربع ) على مستوى واحد أو مقسمة على مستویین على أن    ( متر  ۲م  ٥۰۰مساحة المخزن ال تقل عن   .۲
, و ان یكون كال    داخليبینھم بوجود سلم    االتصال یكون لھما مدخل  واحد وسقف علوي واحد و یتم  

 .  المستویین بنشاط تجاري
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اإلجراءات الكافیة    اتخاذمستوى أرضیة المخزن  یجب أال تقل عن مستوى األرض ویستثنى من ذلك   .۳
ذلك عمل شبكة صرف قبل مدخل المخزن بشرط  أال    فينع تسرب المیاه إلى داخل المخزن بما  تم  التي

, و في جمیع االحوال ال یجوز الترخیص في بدروم او یعوق دخول وخروج المتعاملین مع المخزن  
 جراج 

 المخزن. جمیع أجزاء   فيسم  ۲٦۰األسقف ال یقل عن   ارتفاع .٤

 یتم تغطیة الحوائط بھا .  التيقابلة للغسیل تمنع نمو البكتریا أیا كانت المواد    الحوائط بموادتغطیة   .٥

 . لالشتعال غیر قابلة األرضیة من مادة  .٦

 كجم.  ٦عن  بحیث ال تقل سعة الطفایة  حریق ال  اتطفای توفیر عدد مناسب من  .۷

 .  غیر خشبیةأرفف / بالیتات  .۸

 . فقط  بھا  خاص و ترخیصھا  المراد العین داخل مستقل كھرباء عداد توفیر  .۹
 ومستقلة دائمة بصورة الكھربائي التیار توصیل تم انھ یفید الكھرباء شركة من مستند اصل احضار او 

 الكھرباء  شركة من العداد تركیب عدم  سبب توضیح مع العداد تركیب لحین

 :  اآلتيیلزم عمل  في حالة طلب صاحب الترخیص عمل دورة میاه .۱۰
 طرقة أمام دورة المیاه. یلزم عمل  •
 والطرقة.یلزم عمل باب لكل من الحمام  •
 سلك ضیق على الشباك  وتوفیر شارع،أو  سماويالحمام على منور  فيیلزم وجود شباك   •
 أو سیرامیك.   بقیشانيالمیاه  حوائط دورةیتم تغطیة   •
 توفیر مورد مائي مستقل  •

   :الصرفطریقة 
 العقار. صرف  العمومیة أو المجاري الحوض یصرف إلى جالیتراب یصرف إلى  •
العمومیة أو صرف    المجاري  في تصرف    التي المرحاض یصرف إلى غرفة التفتیش الخاصة بالمخزن   •

 العمارة. 
 أماكن سماویة ویجب أن یكون لھا غطاء من الزھر الثقیل   فيیجب أن یكون الجالیتراب وغرفة التفتیش   •

وجودھا   الثقیل    في ویجوز  الزھر  من  مزدوج  غطاء  عمل  بشرط  سماویة  غیر   أماكن 
 حالة عدم وجود مرحاض .  في ال یشترط وجود غرفة تفتیش خاصة بالمخزن 
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 تكون:حالة طلب صاحب الترخیص عمل صندرة یجب ان   في .۱۱
 متینة البنیان •
 العاديارتفاع الحوائط بھا یسمح بمرور الشخص  •
 لھا تھویة جیدة خاصة بھا •
 سم  ۷۱من الخشب او الحدید بارتفاع ال یقل عن  ومتینتحاط حافتھا بحاجز ثابت  •
 مساحة المخزن   ۱/۳مساحتھا بما ال یزید عن  وتكونارتفاع الحائط تحتھا ال یقل عن مترین  •
 ومتینیخصص لھا سلم ثابت  •
 ساب مساحة الصندرة من ضمن المساحة الكلیة الخاصة بالمخزنال یتم احت •

لمخزن على أال تزید  ا أجزاء او تكییفات ) في كافة  (مراوح توفیر مصدر تھویة ثابت و مناسب .۱۲
على مدار  % ٦٥تزید نسبة الرطوبة عن  درجة مئویة و أال ۳۰درجة الحرارة داخل المخزن عن 

 العام 

ضرورة    بھا معغرفة یتم التخزین  والرطوبة بكلیاس الحرارة عدادات لقتوفیر عدد مناسب من  .۱۳
 تسجیل القراءات على فترات ثابتة خالل ساعات العمل  . 

 بالمخزن.سلك ضیق على جمیع فتحات التھویة  توفیر  .۱٤

 الدخول. على باب  ثابتة بإسم المخزن الفتة توفیر  .۱٥

 ) . (مصائدضرورة وجود طریقة فعالة للتخلص من القوارض والحشرات  .۱٦

زن و التي یتطلب  من الثالجات لتخزین األدویة  داخل المخ كافي تبرید أو  عدد  ة توفیر غرف .۱۷
درجات مئویة , مع وضع ترمومتر داخل الثالجات   ۸الى  ۲تخزینھا في درجات حرارة تتراوح من 

 اءات بصفة منتظمة او غرفة التبرید و تسجیل القر

تاریخ اإلنتاج   –عند بدء تخزین األدویة بالمخزن یتم تعریفھا بالبیانات التالیة : رقم التشغیلة  .۱۸
 .  تاریخ الصالحیة , على أن یتم تخصیص مكان منفصل وواضح  لألدویة المنتھیة الصالحیة  –

ت الدالة على الوارد  لحفظ الفواتیر والمستندا  اآلليببرنامج خاص على الحاسب  االستعانةیتم  .۱۹
 والمنصرف 

 بالمخزن:الخاصة بالسیارات لنقل االدویة و الخاصة المواصفات الفنیة  .۲۰
طبقا للتعریف الوارد بقانون   –تلتزم مخازن االدویة بنقل المستحضرات الصیدلیة بواسطة سیارة نقل خفیف 

 یتوافر بھا اآلتي:  -۱۹۷۳لسنة  ٦٦المرور الصادر بالقانون رقم 
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 عازلة. صندوق مبطن من طبقتین بینھما مادة  .۱
التخزین ) المثبتة على   (ظروفجھاز تبرید مع مراعاة الحفاظ على درجات الحرارة و الرطوبة  .۲

 العبوات الخاصة باألدویة أثناء النقل. 
 التنبیھ بتسجیل القراءات بصفة منتظمة.   عالحرارة مجھاز قیاس درجة   .۳
 النظافة العامة.   .٤
 ب العبوات لتقلیل فرص حدوث تلف باألدویة أثناء النقل.النظام في ترتی  .٥
 تُحدد عدد السیارات طبقا للنطاق الجغرافي لتوزیع المخزن على المحافظات كالتالي: .٦

)  ۱فإنھ یتعین توفیر عدد (  بھا،إذا كان نطاق توزیع المخزن داخل نفس المحافظة الكائن  •
 سیارة مجھزة على االقل. 

إذا كان نطاق توزیع المخزن خارج المحافظة الكائن بھا المخزن و یشمل عدد من  •
 ) سیارة مجھزة على األقل. ۲فإنھ یتعین توفیر عدد ( لھا، المحافظات المجاورة 

ل عدد من إذا كان نطاق توزیع المخزن خارج المحافظة الكائن بھا المخزن و یشم •
سیارات مجھزة أحدھما بھا ثالجة   ۳فإنھ یتعین توفیر عدد البعیدة،المحافظات الحدودیة أو 

 على األقل. 
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 الصحیة الواجب توافرھا بمحل الخزن التابع لمخزن االدویة االشتراطات

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 مرخصة   ءشي  بأي اخرى أو منافذ تتصل 
 كنشاط سكني او إداري 

أال تجاوز  متر مربع ) وو عشرون   (خمسة ۲م ۲٥مساحة محل الخزن التابع لمخزن االدویة ال تقل عن  -۲
 مائة متر مربع )متر مربع ( خمس ٥۰۰

اإلجراءات الكافیة    اتخاذ مستوى أرضیة محل الخزن  یجب أال تقل عن مستوى األرض ویستثنى من ذلك   -۳
ذلك عمل شبكة صرف قبل مدخل محل الخزن بشرط أال    فيتمنع تسرب المیاه إلى داخل محل الخزن بما    التي

 یعوق دخول وخروج المتعاملین  , و في جمیع االحوال ال یجوز ترخیص محل الخزن في بدروم 
القیاسیة   -٤ الشروط  مع  تتوافق  التي  و  لالحتراق  القابلة  غیر  الحدیثة  البناء  مواد  من  منشأة  العین  تكون  ان 

 جمیع أجزاء المحل المراد ترخیصھ  .  فيسم  ۲٦۰عن األسقف ال یقل  ارتفاعالمصریة ,و  
 تغطیة الحوائط بمواد سھلة التنظیف تمنع نمو البكتریا.  -٥
 التنظیف.   وسھلةالفواصل  وملحومة  لالحتراقاألرضیة من مادة غیر قابلة   -٦
 . كجم ٦بحیث ال تقل سعة الطفایة عن عدد مناسب من طفایات الحریق  – ۷
 لالحتراق.او مصنوعة من مواد غیر قابلة أرفف / بالیتات معدنیة  –۸
 شركة  من  مستند  اصل  احضار  او  .فقط   بھا   خاصو  ترخیصھا   المراد  العین  داخل  مستقل  كھرباء  عداد  توفیر  -۹ 

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

 تكون:حالة طلب صاحب الترخیص عمل صندرة یجب ان  في -۱۰
 متینة البنیان •
 العاديارتفاع الحوائط بھا یسمح بمرور الشخص  •
 لھا تھویة جیدة خاصة بھا •
 سم ۷۱من الخشب او الحدید بارتفاع ال یقل عن  تحاط حافتھا بحاجز ثابت و متین •
محل  مساحة  ۱/۳ارتفاع 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  •

وح او تكییفات ) بحیث ال تزید درجة الحرارة داخل محل الخزن عن  توفیر مصدر تھویة ثابت ( مرا -۱۱
 % , و ذلك على مدار العام  ٦٥درجة مئویة و ال تزید نسبة الرطوبة عن  ۳۰
توفیر عدد مناسب من عدادات لقیاس درجات الحرارة والرطوبة  بكافة اجزاء محل الخزن مع ضرورة  -۱۲

 اعات العمل.تسجیل القراءات على فترات ثابتة خالل س
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 یتم وضع سلك ضیق على جمیع فتحات التھویة بمحل الخزن .   -۱۳
وضع الفتة ثابتة على واجھة محل الخزن , مكتوب علیھا بخط عربي واضح محل خزن تابع لمخزن   -۱٤

 االدویة و یتم كتابة اسم المخزن طبقا للرخصة , كما یتم اضافة عبارة انھ ال یتم البیع من خاللھ. 
رة توفیر ثالجة او غرفة تبرید في حال وجود مستحضرات یتعین تخزینھا في درجات حرارة  ضرو – ۱٥

 خاصة , و تسجیل القراءات بصفة منتظمة عن طریق عدادات خارجیة معایرة 
   الصالحیة ووضع الفتة تعریفیة علیھا   الصیدلیة المنتھیةتخصیص مكان منفصل للمستحضرات  -۱٦
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