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�شأن    ٢٠١٩) لسنة  ١٥١(   رقـــمقــانون  حكام  الخــاضعة ألالشر�ات    الطل�ات المقدمة من  ى عـل  آل�ة التنفیذ الماثلةسـري  ت

 وفقا للبندوالمقدمة    -تشغیالت إنتاج�ة، �حث�ة، أو تجر�ب�ة  سواء �انت تلك الخامات تستخدم في    -  هیئة الدواء المصر�ة

المرافق لقانون الضر��ة على الق�مة  ) من "قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضر��ة على الق�مة المضافة"  ٥٥رقم (

 . ٢٠٢٢) لسنة ٣، والمستبدلة �موجب القانون رقم ( ٢٠١٦) لسنة  ٦٧المضافة الصادر �القانون رقم (

 : وهي �التالي 

 بهیئة الدواء المصر�ة   المسجلة األدو�ة مالكة الشر�ات . ١
 من هیئة الدواء المصر�ة  المرخصة األدو�ة مصانع . ٢
 المصر�ة) بهیئة الدواء  مرخصة(�غرض التخز�ن والتور�د لمصانع   المواد الخام الدوائ�ةمستوردي  . ٣

;

]l�]Ë›U;’\z;Å¡\ÊŒÏŸ]¬’\U;

إدراج    �طلب  التقدم لهیئة الدواء المصر�ة�  )الفعالة/والغیر فعالةالدوائ�ة (ومستوردي الخامات  األدو�ة  شر�ات ومصانع  لا  تقوم •

) من "قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضر��ة ٥٥البند رقم (وفق  من الضر��ة على الق�مة المضافةعفاء على قوائم اإل

الق�مة المضافة الصادر �القانون رقم   لقانون الضر��ة على  الق�مة المضافة" المرافق  ، والمستبدلة ٢٠١٦) لسنة  ٦٧(على 

المواد الخام  سواء �انت    موادمن ال  مادةفئة �ل  كل  موضح �ه  طلب    وذلك �موجب ،  ٢٠٢٢) لسنة  ٣�موجب القانون رقم (

وذلك    الفعالة والغیر فعالة، والمواد الخام األول�ة، مستلزمات التعبئة والتغل�ف، والخامات الدوائ�ة سا�قة الخلط والتجهیز

 . )١  ملحق((لكل من الخامات والمستلزمات المستوردة والمشتراة من موردین محلیین)    النماذج المعدة لذلكوفق  

المعتمد من رئ�س مجلس الطلب  أصل  �،  ) الفعالة/والغیر فعالةالدوائ�ة (  ومستوردي الخامات  األدو�ةومصانع    الشر�ات  تتقدم •

 . مدیر اإلدارة العامة لالستیراد واإلفراج الطبي الجمر�يل  إدارة الشر�ة

   : المستوردة  والتغل�ف  الخامات ومستلزمات التعبئة  : ف�ما �خصأوال •

هیئة   �شأن   ٢٠١٩) لسنة  ١٥١الخاضعة ألحكام القانون رقم (  األدو�ةومصانع    األدو�ةمالكة    شر�اتلل�النس�ة   . ١

  سار�ة ال  سنو�ةالستیراد�ة  االموافقة  الو ،  المطلوب إعفاءها   موادقائمة مجمعة �كافة ال  یتعین تقد�م   ،الدواء المصر�ة

، مستلزمات التعبئة والتغل�ف، والخامات  )الفعالة/غیر الفعالةالدوائ�ة (  المواد الخاملكل من    لشر�ةالخاصة �ا 

والتجهیز الخلط  سا�قة  إعفاء    . الدوائ�ة  طلب  حالة  في  أول�أما  خام  تقد�م،  مستوردةة  مواد  موافقة  ال  یتعین 

 الخاصة �الخامات المطلوب إعفاءها.   سار�ةالستیراد�ة  اال

  المطلوب إعفاءها   موادالمجمعة �كافة  قائمة    یتعین تقد�م  ،(الفعالة/غیر الفعالة) المواد الخام  مستوردي  ل�النس�ة   . ٢

 . ا �كل منهالموافقة االستیراد�ة السار�ة الخاصة    مع تقد�م
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 من موردین محلیین:   ةالمشترا  والتغل�ف  الخامات ومستلزمات التعبئةثانً�ا: ف�ما �خص   •

 ب�انات هیئة الدواء المصر�ة  قاعدة �  معتمد  ب�ان تر�یب  الفحص وفقًا آلخر  یتم  .١

وفق ذات القواعد   �طلب إدراج على قائمة معتمدة  یتعین التقدم ،  جدیدة للقائمة المعفاة  موادإدراج    في   رغ�ة الشر�ةحال   •

 .واإلجراءات 

والتجهیز/ المواد الخام األول�ة/  تلتزم �افة الشر�ات بتور�د المواد الخام الفعالة/ الغیر فعالة/ المواد الخام الدوائ�ة سا�قة الخلط   •

 مستلزمات التعبئة للمصانع المقیدة بهیئة الدواء المصر�ة ولتصن�ع المستحضرات الدوائ�ة المسجلة �الهیئة.
�]m’]lU;£\Â;k\Ô\Öp¸\k\Ê�;Ï¬ei∏\;∫;je÷’;;Uf÷�’\;

أو من  من رئ�س مجلس إدارتها أو ممثلها القانوني  وممهورًا �خاتمها، وموقعً  الشر�ة أوراقعلى  طلبالأصل � الشر�اتتتقدم  •

كتب  لم من الضر��ة على الق�مة المضافةاإلعفاء  �قوائم  المواد الخامدراج إل �فوضه �موجب تفو�ض رسمي (صحة توق�ع)

و�عد سداد مقابل الخدمة    ،)١(ملحق    وفقا للنماذج الُمعدة لذلك  مدیر عام اإلدارة العامة لالستیراد واإلفراج الطبي الجمر�ي

 . المقرر 

  إرفاق مع  ،  )7pzT4ENkV6https://forms.gle/MChuDtL(  :الرا�ط اإللكتروني   علىالطلب  صورة    برفعالشر�ة    تلتزم •

 . على حده  ط�قا لكل حالة  أعاله  الموضحةالمستندات  

 . ، و�تم رفعها للسید أ.د. رئ�س هیئة الدواء المصر�ةإلعفاءل  المستحقة قانوناً البنود  �عداد قوائم  و طلب  الفحص  یتم   •

لالستیراد  مدیر عام اإلدارة العامة    من لمقدم الطلب    اإلعفاء  استحقاق  خطاب   یتم اصدار  ،  صدور قرار رئ�س الهیئة  في حال •

قرار رئ�س ل  مرافقةالقوائم  �ال  المدرجة  موادلل  وذلك،  و�كون ساري لمدة عام من تار�خ اإلصدار  واإلفراج الطبي الجمر�ي

 . )٢  ملحقوفقا للنموذج (  الهیئة
 

 

https://forms.gle/MChuDtL6ENkV4pzT7


  ضر��ة الق�مة المضافةق�مة من  طلب اإلعفاء) ١نموذج (
  ٢٠٢٢) لسنة ٣وفق القانون رقم (                                                                 

    ٢٠٢٢ /  ......     ...  ./  ...   .......تحر�را فى 

 

 

ÇÈä÷]<<É^jâ˜]ÖÁj“Ç÷]K<<Í“Ü€¢]<t]Ü ˝]Ê<Å]4jâ¯÷<Ì⁄^√÷]<ÏÖ]Å˝]<ÜËÇ⁄<

HHHÇ√eÊ<ÌfÈõ<ÌÈ†<

\’œ…Â;;€ÕÑ;Åfieوذلك  ،  الضر��ة على الق�مة المضافة  منب�انها    التاليلمواد  برجاء من س�ادتكم التكرم �اإلفادة �خصوص إعفاء ا 
DPP;‡Ê›]Œ’]d;ÑÄ]ë’\;Ï…]ï∏\;Ï⁄ËŒ’\;Ì÷¡;ÏeÁÖï’\;‡Ê›]Œ’;œ…\Ö∏\;Ï…]ï∏\;Ï⁄ËŒ’\;Ì÷¡;ÏeÁÖï’\;flŸ;Î] ¬∏\;k]ŸÅ£\Â;√÷â’\;Ï⁄]Õ;flŸ;C

D;€ÕÑQR;Ïfiâ’;CMKLQD;€ÕÑ;‡Ê›]Œ’\;fpÊ±;Ï’Åeiâ∏\Â;GN;Ïfiâ’;CMKMMI;

لقانون�ة المؤ�دة له، لذا یرجى التكرم �إتخاذ إجراءات فحص األوراق ونرفق طي طلبنا الماثل، �افة األوراق والمستندات الفن�ة وا

 والمستندات المذ�ورة، والتفضل �التوج�ه �ما ترونه موافقًا لصح�ح حكم الواقع والقانون. 

›]3u˜]<–Ò^ <ŸÁfœe<]Á◊ñÀiÊ<HÜËÇœj÷]Ê<

   الممثل القانوني لشر�ة......
 اإلسم:
 الصفة: 
 التوق�ع: 

 :اإلرشادات
 مقدمًا من الممثل القانوني للشر�ة أو من �فوضه �موجب تفو�ض رسمي وموثق ( صحة توق�ع).یتعین أن �كون الطلب  . ١
 �قدم الطلب على أوراق الشر�ة وممهورًا �خاتمها. . ٢
 یرفق �الطلب إ�صال سداد مقابل الخدمة المقرر.  . ٣

 

 م
 لمادة اسم ا 

 �اللغة اإلنجلیز�ة 
 مادة اسم ال

 �اللغة العر��ة 
 رقم صادر مادة منشأ البلد  لمادة نوع ا

 الخطة االستیراد�ة 
  (مستورد/ محلي)  المواد الخام الفعالة   ; .۱

   المواد الخام غیر الفعالة   ; .۲

   المواد الخام سا�قة الخلط والتجهیز  ; .۳

   المواد الخام األول�ة   ; .٤

   مستلزمات التعبئة والتغل�ف   ; .٥
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 ساري لمده عام من تار�خه  ٢٠٢٢ /  ...   ..... .  ./  ......  ....تحر�را فى  •
 ۱ من  ۱ صفحة 

 
 
 

  

<K<ÇÈä÷]JJJJJJJJJJ<
<JJJJJ<Ì“Üç<ÏÖ]Åc<ã◊•<ãÈÒÖ<

HÇ√eÊ<ÌfÈõ<ÌÈ†HH<

، والتي تقوم شر�تكم  المواد الداخلة في إنتاج األدو�ة إعفاء �عض �خصوص المقدم من س�ادتكم  الطلب ى �اإلشارة إلف

سر�ان نطاق "تبین    �ه الطلب المشار إل  �فحص   ، نفید س�ادتكم �أنهالمضافة  ، من الضر��ة على الق�مة �التعامل فیها

  "المعفاة من الضر��ة على الق�مة المضافة  والخدماتقائمة السلع  "من    )ب/٥٥رقم (  البند  بنصاإلعفاء الوارد  

والمستبدلة �موجب القانون   ٢٠١٦) لسنة  ٦٧المضافة الصادر �القانون رقم (ق�مة  المرافق لقانون الضر��ة على ال

 عدة وفقا للطلب المقدم من س�ادتكم.، والمُ افقة لكتابنا الماثل  على البنود الموضحة �القوائم المر ، ٢٠٢٢  ة) لسن٣رقم (

خصوص �  ٢٠٢٢رقم (   ) لسنة    السید األستاذ الد�تور/ رئ�س هیئة الدواء المصر�ةو�اإلحالة إلى قرار  ،  وعل�ه

الخام الدوائ�ة    المعفاة لكل من: (المواد المجمعة  نتشرف أن نرفق لس�ادتكم القوائم النهائ�ة    ،د المشار إلیهاإعفاء الموا

فعالة/الفعالة( األول�ة،    ،)الغیر  الخام  التعبئةالمواد  و والتغل�ف  مستلزمات  والتجهیز،  الخلط  الدوائ�ة سا�قة  ) الخامات 

 م. الخاصة �شر�تك 

<<<<<<<<<<<<<<<›]3u˜]<–Ò^ <ŸÁfœe<]Á◊ñÀiÊHHH<
<ÜËÇ⁄›^¬<

Í“Ü€¢]<9�÷]<t]Ü ˝]Ê<Å]4jâ¯÷<Ì⁄^√÷]<ÏÖ]Å˝]<
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