قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 99لسنة 2021
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

بعد اإلطــالع على:
 ﻗﺎن ــوﻥ ﺭق ــم  ١٥١ﻟﺴﻨﺔ  2019بش ــأن إنش ــاء ﻫﻴﺌﺔ ﺍل ــدواء المصري ــة ،والئحت ــه التنفيذي ــة ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ بق ــرار رئي ــس مجل ــسال ــوزراء رق ــم  ٧٧٧ﻟﺴﻨﺔ 2020؛
 ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم  95ﻟﺴﻨﺔ  2018بإنشاء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ العامة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ ﻭﻋﻠﻰ القوانين ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ الوزارية المنظمة ﻓﻰ هذا ﺍﻟﺸﺄﻥ ؛ وبنـــا ًء ﻋﻠﻰ مـــا تـــم عرضـــه مـــن الســـيد الدكتـــور ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ القانونـــي ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ ورئيـــس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ المركزيـــة للسياســـاتالدوائيـــة ودعـــم األســـواق؛
 -ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ العمل؛
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(املادة األوىل)

ال يج ــوز إنش ــاء مصان ــع المس ــتحضرات والمس ــتلزمات الطبي ــة أو إضاف ــة خط ــوط إنت ــاج جدي ــدة للمصان ــع القائم ــة إال
بموج ــب ترخي ــص يص ــدر م ــن هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة عل ــى وف ــق الضواب ــط والش ــروط ال ــواردة بالقان ــون رق ــم  151لس ــنة
 2019والئحت ــه التنفيذي ــة؛
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(املادة الثانية)

و
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يحظ ــر التص ــرق ف ــى مصان ــع المس ــتحضرات والمس ــتلزمات الطبي ــة ب ــأي ن ــوع م ــن أن ــواع التصرف ــات القانوني ــة إال بع ــد
إخط ــار هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة وف ــق النم ــوذج المع ــد لذل ــك ،عل ــى أن يك ــون ذل ــك اإلخط ــار مش ــفوع ًا بتقدي ــم التعه ــدات
الالزم ــة الت ــي يحدده ــا الهيئ ــة حس ــب ظ ــروف كل تص ــرف تحقيقــ ًا لضم ــان ع ــدم الـ ــتأثير الس ــلبي عل ــى تواف ــر ال ــدواء
الــازم لعــاج المرضــى؛ وكــذا للتثبــت مــن تالفــي كافــة المالحظــات الفنيــة التــي تطلــب مــن طرفــي التصــرف لتحقيــق
اس ــتقرار س ــوق ال ــدواء المص ــري.
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ويتعي ــن أن تص ــدر هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة ف ــى كل حال ــة لطرف ــي التص ــرف إف ــادة رس ــمية بكاف ــة التفاصي ــل الفني ــة و
القانوني ــة لتحقي ــق األث ــر القانون ــي له ــذا التص ــرف.
ويقع باط ًال كل تصرف يقع على غير مقتضى تلك اإلجراءات

(املادة الثالثة)

يلت ــزم المال ــك الحال ــي (البائ ــع) بالتق ــدم للهيئ ــة ببي ــان مفص ــل ع ــن حال ــة المصن ــع م ــن حي ــث مطابقت ــه لالش ــتراطات
الفني ــة وموق ــف جمي ــع المس ــتحضرات والمس ــتلزمات الطبي ــة المس ــجلة لدي ــه م ــن حي ــث توافره ــا بالس ــوق واإلنت ــاج
والمخ ــزون والخط ــوط االس ــتيرادية واإلنتاجي ــة.

(املادة الرابعة)

الس ــوق وع ــدم إج ــراء
يتعه ــد المال ــك الجدي ــد (المش ــتري) بالعم ــل عل ــى تواف ــر المس ــتحضرات والمس ــتلزمات الطبي ــةيف 
أي تغيي ــرات م ــن ش ــأنها التأثي ــر عل ــى توافره ــا ف ــى الس ــوق خ ــال الس ــتة أش ــهر األول ــى م ــن إتم ــام نق ــل الملكي ــة دون
الحص ــول عل ــى موافق ــة مس ــبقة م ــن هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة.
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(املادة اخلامسة)

ف ــى جمي ــع األح ــوال ال يترت ــب عل ــى التص ــرف القانون ــى ف ــى مصان ــع األدوي ــة تغيي ــر موق ــف المصن ــع م ــن حي ــث تطبي ــق
االش ــتراطات الفني ــة الواج ــب توافره ــا ف ــى مصان ــع األدوي ــة والمطبق ــة م ــن قب ــل هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة وم ــا يترت ــب
عليه ــا م ــن الس ــماح بالتصني ــع واإلنت ــاج بحي ــث يلت ــزم المال ــك الجدي ــد بجمي ــع الق ــرارات الفني ــة واإلداري ــة الص ــادرة م ــن
اإلدارة المركزي ــة المختص ــة بهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة تج ــاه المصن ــع مح ــل البي ــع ،كم ــا يلت ــزم المال ــك الجدي ــد بالحف ــاظ
عل ــى حق ــوق العاملي ــن بالمنش ــأة لدي ــه وف ــق القواني ــن المنظم ــة لذل ــك.

(املادة السادسة)

عل ــى اإلدارات المركزي ــة المختص ــة بهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة التأ ك ــد م ــن تنفي ــذ أح ــكام ه ــذا الق ــرار  ،وف ــى حال ــة مخالف ــة
م ــا س ــبق يح ــق لهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة إيق ــاف ترخي ــص المصن ــع واتخ ــاذ كاف ــة م ــا يل ــزم نح ــو تنفي ــذ ق ــرار اإليق ــاف
لحي ــن زوال أس ــباب المخالف ــة.
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(املادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية  ،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

		

تحرير ًا فى 2021 / 02 / 25 :
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رئـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس
هي ـئـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدواء املصـ ـ ـ ــريـة
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أ .د .تـامـ ــر مـحـمـد عـصــام
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