قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 150لسنة 2022
بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات إعادة تسجيل املستحضرات الطبية البشرية
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

 بعد االطالع على قانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقم ( )٤٨لسنة  1941والئحته التنفيذية؛ وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم ( )127لسنة  ،1955وتعديالته؛ وعلــى قانــون إعــادة تنـــــظيم اســتيراد وتصنــــيع وتــجــــارة األدويـــــة والمســـتلزمات والكيماويــــات الطـبـيـــة الــصــــادربالقان ــون رق ــم ( )١١٣لس ــنة  ،١٩٦٢وتعديالت ــه؛
 وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( )٨٢لسنة  2002والئحته التنفيذية؛ وعلى قانون هـيئة الـدواء الـمصرية الصادر بالقانون رقم ( )151لسنة  2019والئحته التنفيذية؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته بتاريخ 2020/7/20؛ وعلى الـقـــرارات الــــوزاريـــة أرقـــــام 113 ( :لســنة  191( ،)2004لســنة  296( ،)2005لســنة  575 ( ،)2009لســنة 342( ، )2012لســـنة  425 ( ،)2014لســـنة  600 ( ،) 2015لســـنة  645 ( ،) 2018لســـنة  ،) 2018بشـــأن إعـــادة
تنظي ــم ،وتعدي ــل بع ــض أح ــكام قواع ــد وإج ــراءات تس ــجيل المس ــتحضرات الصيدلي ــة البش ــرية؛
 وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية؛ -ولصالح العمل؛

ص
ـ
ـ
ـو

ر
ة
إل

ك
ت
ـ رـ

(مادة )1

و
ن
ـ يـ

ُيـعـمـــل بهــذا الــقـــرار فــى شــأن إعـــــــادة تنظيــم قواعــد وإجــراءات إعــــــادة تســجيل المســتحضرات الطبيــة البشــرية
المصنعــة محــليــ ًا أو المســتوردة  ،وذلــك بغــرض التــداول المحلــي أو للمناقصــات  ،ويقصــد فــى تطبيــق أحكامــه بالعبارات
اآلتيــة المعنــى الموضــح قريــن كل منهــا :
• القانون  :قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم  151لسنة .2019
• الالئحــة التنفيذيــة  :الالئحــة التنفيذيــة لقانــون إنشــاء هيئــة الـــــــدواء المصريــة الصــــــادرة بقــرار رئيــس مجلــس
الــوزراء رقــم  ٧٧٧لســنة .٢٠٢٠
• الهيئة  :هيئة الدواء المصرية .
• المســتحضرات الطبيــة البشــرية المصنعــة محلي ـ ًا :المســتحضرات الطبيــة البشــرية التــي يتــم تصنيعهــا فــى مصانــع
مرخصــة داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة.
ـتوردة :المســتحضرات الطبيــة البشــرية التــي تســتورد مــن الخــارج تامــة الصنــع
• المســتحضرات الطبيــة البشــرية المســتوردة
أو التــي يتــم تصنيعهــا فــى الخــارج  ،ويتــم تعبئتهــا وتغليفهــا فــى مصانــع مرخصــة داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة .

ـ
ـ
ـ ةـ

• الشركة  :الشركة مالكة تسجيل المستحضر فى جمهورية مصر العربية.

(مادة )2

ٌيـــعــــاد تسـجـيـــــل المســتحضرات الطبيــة البشــرية المصنعــة محليــا أو المســتوردة كل عشــر ســنوات  ،وذلــك بنــاء علــى
طلــب يقــدم مــن الشــركة إلــى اإلدارة العامــة لتســجيل المســتحضرات البشــرية بــاإلدارة المركزيــة للمســتحضرات الصيدليــة
 ،وذلــك خــال الســنة األخيــرة مــن صالحيــة إخطــار التســجيل وإال يتــم إلغــاء المســتحضر  ،وفــي حــال تجــاوز المــدة
ـد ٍة  ،وذلــك
المحــددة يتــم بحــث وعــرض الطلبــات المقدمــة بموجــب تقريــر متكامــل علــي رئيــس الهيئــة ُكل حالــة علــي ِحــــ َ
كلــه علــى وفــق اإلجــراءات الــواردة بالدليــل التنظيمــي الخــاص بهــذا القــرار التخــاذ مــا يــراه محققـ ًا للصالــح العــام .

* مت النشر يف جريدة الوقائع املصرية يف عددها رقم (

) الصادر يف
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(مادة )3
يحصــل المســتحضر علــى موافقــة للســير فــى إجــراءات إعــادة التســجيل بمهلــة زمنيــة قدرهــا أربعــة ســنوات
علــى األكثــر  ،الســتيفاء المتطلبــات للحصــول علــى إخطــــــار إعــادة التســجيل النهائــي تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء
صالحيــة إخطــار التســجيل ؛ و ُيســمح خاللهــا باالســـتيراد واإلنـتـــاج والتــداول طبق ـ ًا للقواعــد المنظمــة  ،مــا لــم

ـد ٍة
يصــدر أي تنظيــم أو قــرارات تخالــف ذلــك  ،ف
وفــي حــال تجــاوز هــذه المهلــة يتــم عــرض ُكل حالــة علــي ِحــــ َ
بموجــب تقريــر متكامــل علــي رئيــس الهيئــة  ،وذلــك كلــه علــى وفــق اإلجــراءات الــواردة بالدليــل التنظيمــي

الخــاص بهــذا القــرار التخــاذ مــا يــراه محقق ـ ًا للصالــح العــام .

ص
ـ
ـ
ـو

(مادة )4

تلتــزم الشــركة بالتقــدم بملــف إعــادة التســجيل النهائــي خــال المهلــة المحــددة مستوفيـــ ًا ُكل المتطلبــات

ر
ة
إل

والموافقــات وكافــة المرفقــات  ،وكــذا اتمــام الدراســات الفنيــة الالزمــة إلعــادة التســجيل لــكل الحــاالت  ،وذلــك

كلــه علــى وفــق اإلجــراءات والقواعــد الــواردة بالدليــل التنظيمــي لهــذا القــرار.

ك
ت
ـ رـ

(مادة )5

بعــــد تمــام اســـتـيـفـــــاء مـلــــف إعــادة التســجيل النهائــي يـُعـــرض علــى اللجــــنة الفنـــية لمـــراقــبـــة األدويــــــة

و
ن
ـ يـ

خــال تســعون يـــوم  ،وفــى حالــة الموافقــة يــُعـــاد التســجيل لمــدة عشــر ســنوات أخــرى تبــدأ مــن تاريــخ موافقــة

اللجن ــة الفني ــة لمراقب ــة األدوي ــة  ،ويج ــوز للش ــركة التق ــدم بالتم ــاس إعـــــ ــادة نـ ــظر م ــن الق ــرار النهائ ــي للجن ــة

ـ
ـ
ـ ةـ

الفني ــة لمراقب ــة األدوي ــة وذل ــك خ ــال  60ي ــوم عم ــل م ــن تاري ــخ إص ــدار الق ــرار  ،ش ــريطة أن يك ــون االلتم ــاس

مســتوفي ًا كافــة المبــررات الفنيــة التــي يســتند لهــا االلتمــاس  ،ومؤيــدا بالمســتندات والمعلومــات التــي ترغــب

الشــركة فــى االســتناد إليهــا عنــد نظــر التماســها  ،علــى أن يتــم البــت خــال  60يــــوم عمــل مــن تاريــخ تقديمــه.
(مادة )6

ُيـــــصـــدر رئيــس اإلدارة المركزيــة للمســتحضرات الصيدليــة الدليــل التنظيمــي خـــــال عشــرة أيــام عمــل  ،علــى

أن يتضمــن الدليــل اآلليـــــات التنفيذيــة المجمعــة لكافــة القواعــد واإلجــراءات لتنفيــذ وتطبيــق هــذا القــرار  ،علــى

أن تكــون موضحــة لكافــة المتطلبــات والموافقــات والدراســات الفنيــة والمرفقــات الالزمــة إلعــادة التســجيل
وحــاالت إعفــاء المســتحضرات مــن إعــادة تقديمهــا وتقييمهــا ،وذلــك بعــد اعتمادهــا مــن قبــل اإلدارات المركزيــة

ذات الصلــة ك ًال فيمــا يخصــه وفقــا للقواعــد الفنيــة المعتمــدة والمحدثــة وقــت اعتمادهــا .كمــا يراعــي مـُــصدر
الدليــل التنظيمــي تحديثــه كلمــا اقتضــت حاجــة العمــل األمــر  ،ووفقــا لمــا ُيســتجد مــن قوانيــن وقواعــد تنظيميــة .
(مادة )7

ُتــحــ ــدد الـ ُــمهل الزمني ــة الالزم ــة الس ــتيفاء المتطلب ــات والموافق ــات والدراس ــات الفني ــة والمرفق ــات الالزم ــة
إلعــادة التســجيل للمســتحضرات المقدمــة إلعــادة التســجيل قبــل العمــل بهــذا القــرار  ،علــي أن يـ ُــسمح خاللهــا
باالس ــتيراد واإلنت ــاج والت ــداول طبق ــا للقواع ــد والق ــرارات الـ ــسارية  ،وذل ــك كل ــه عل ــى النح ــو اآلت ــي :
* مت النشر يف جريدة الوقائع املصرية يف عددها رقم (

) الصادر يف
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•إعــادة التســجيل وفقــا للقــرار الــوزاري  425لســنة  :2015مــدة (  ) 4ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء صالحيــة
إخطــار التســجيل  ،أو موافقــة الـــسير  ،أو موافقــة اللجــان العلميــة  ،أو اللجنــة الفنيــة  ،أيهــم أحـــدث .

•إعــادة التســجيل وفقــا للقــرار الــوزاري  296لســنة  :2009مــدة (  ) 4ســنوات مــن تاريــخ العمــل بهــذا
القــرار.

•إعــادة التســجيل وفقــا لقــرار اللجنــة الفرعيــة والقــرار الــوزاري  645لســنة  2012و 370لســنة :2006
ســنتين مــن تاريــخ العمــل بهــذا القــرار.

وفــي حــــــال تجــاوز هــذه الـ ُمـهلـــة يتــم العـــــرض بتقريــر ُمفـــــصل علــي رئيــس الهيئــة التخــاذ مــا يكــون محـــقق ًا
للصالــح العــام بشـــأن المستحـضـــر ؛ وفــي حــــــــال تغـــيـــيـــر أيـــ ًا مــن المــواد الفعالــة كـمــــ ًا أو نـوعـــــ ًا وبمــا

ص
ـ
ـ
ـو

يـــــتوافق مــع المســتحضرات المرجعيــة  ،أو يتفــق مــع المراجــع العلميــة  ،أو مــُنفـــذاً لتوصيــات اللجــان العلميــة
 ،فتتــــخذ كافــة اإلجــراءات المقــررة للتســجيل كمســتحضر جديــد مــع االحتفــاظ بمكانــه فــى صنــدوق المـثـائــــل

ر
ة
إل

 ،و ُيســمح بــــتداول المســتحضر بعــد العــرض علــى اللجنــة الفنيــة لمراقبــة األدويــة لحيــن اســتكمال إجــراءات
التســجيل بالتركيبــة الجديــدة وفقــا للقواعــد.

ك ــت

علــي أن يــُلــتـــزم بتطبـيـــق شـــــرط تقييــم ملــف الجــودة علــي جميــع المســتحضرات التــي لــم تتقــدم بملــف إعادة
التســجيل النهائــي قبل يــــوم .2026/1/1

ر نو

(مادة )8

ـ
ـ
يــ

لرئيــس الهيئــة وبنــاء علــى مذكــرة فنيــة مؤيــدة باألدلــة العلميــة والدراســات الســوقية  ،ولـ ُ
ـد ٍة
ـكل حــــالة علــى ِحــــ َ

ـ ةـ

 ،وقــف أو إلغــاء الســير فــى إجــراءات إعــادة التســجيل ألي مســتحضر طبــي بشــري يــــــؤدي تداولــه إلحــداث

ضــــــر ًر بالصحــة العامــة .

(مادة )9

يجــوز فــى حــاالت الظــروف الطارئــة تـــــداول أي مســتحضر مــع استـثـنـــائه مــن بعــض الشــروط المتطلبــة إلعــادة
التســجيل الــواردة بهــذا القــرار  ،وذلــك بنــاء علــى مذكــرة فنيــة تفصيليــة مؤيــدة باألدلــة العلميــة والدراســات

الســوقية تُعدهــا اإلدارة المركزيــة للمســتحضرات الصيدليــة  ،وتـــعتمد مــن رئيــس الهيئــة.
(مادة )10

ُينشــر هــذا الـــقرار فــى الوقائــع المصريــة  ،ويعـمـــل بـــه اعتبــاراً مــن اليــوم التالــي لتاريخ صــدور الدليــل التنظيمي

الخــاص بــه ؛ ويلغــى كل مــا يخالفه أحــكامـــه .

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

تحرير ًا فى 2022 / 3 / 14 :

* مت النشر يف جريدة الوقائع املصرية يف عددها رقم (

) الصادر يف
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