قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 343لسنة 2021
بإصدار قواعد تسجيل املستحضرات احليوية
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

بعد اإلطــالع على:
 القانون رقم ( )127لسنة  1955فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ وعلى قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ( )151لسنة  ،2019والئحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( )18لسنة  2020بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية؛ وعل ــى ق ــرار وزي ــر الصح ــة والس ــكان رق ــم ( )297لس ــنة  2009بش ــأن قواع ــد وإج ــراءات تس ــجيل المس ــتحضراتالحيوي ــة واألمص ــال واللقاح ــات ومش ــتقات ال ــدم؛
 وعلى المذكرة المعروضة من رئيس اإلدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات اإلكلينيكية؛ وبنا ًء على ما عرضه السيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس هيئة الدواء المصرية؛ -ولصالح العمل؛
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(املادة األوىل)
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ُيعم ــل به ــذا الق ــرار ف ــى ش ــأن تس ــجيل المس ــتحضرات الحيوي ــة ،ويقص ــد ف ــى تطبي ــق أحكام ــه بالعب ــارات اآلتي ــة المعن ــي
الموض ــح قري ــن كل منه ــا:
المس ــتحضرات الحيوي ــة :مس ــتحضرات تحت ــوي عل ــى م ــادة فعال ــة أو أ كث ــر يت ــم إنتاجه ــا أو إس ــتخالصها م ــن مص ــدر
حيـــوي ،وتشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال :اللقاحـــات البشـــرية ،األمصـــال ،منتجـــات ومشـــتقات الـــدم والبالزمـــا وكذلـــك
المنتجـــات المصنعـــة بإســـتخدام التكنولوجيـــا الحيويـــة ومـــا فـــى حكمهـــا ،وكذلـــك أي مســـتحضرات أو مـــواد قـــد
تســـتحدث طبقـــ ًا لمســـتجدات العلـــم و/أو المعاييـــر والمرجعيـــات الدوليـــة.
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المســـتحضرات المصنعـــة محليـــ ًا :المســـتحضرات الحيويـــة التـــي يتـــم تصنيعهـــا فـــى مصانـــع داخـــل جمهوريـــة مصـــر
العربيـــة أو المســـتحضرات التـــي يتـــم إســـتيرادها بلـــك وتصنـــع داخـــل جمهوريـــة مصـــر العربيـــة.
المس ــتحضرات المس ــتوردة :المس ــتحضرات الحيوي ــة الت ــي تس ــتورد م ــن الخ ــارج تام ــة الصن ــع أو المصنع ــة بالخ ــارج
وتغل ــف ف ــى مصان ــع داخ ــل جمهوري ــة مص ــر العربي ــة.

(املادة الثانية)

تمن ــح المس ــتحضرات الت ــي تس ــجل وفقــ ًا ألح ــكام ه ــذا الق ــرار إخط ــار تس ــجيل س ــاري لم ــدة خم ــس س ــنوات ،و ُيع ــاد
تس ــجيل تل ــك المس ــتحضرات خ ــال الس ــنة األخي ــرة م ــن صالحي ــة إخط ــار التس ــجيل .
ولرئي ــس هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة بق ــرار مس ــبب من ــه وق ــف أو إلغ ــاء الس ــير ف ــى إج ــراءات تس ــجيل أو س ــحب إخط ــار
تس ــجيل أي مس ــتحضر حي ــوي ي ــري ف ــى تداول ــه ض ــرر ُا بالصح ــة العام ــة.

(املادة الثالثة)

ُيلغ ــي إخط ــار تس ــجيل المس ــتحضر إذا ل ــم يتواف ــر باألس ــواق بصف ــة متصل ــة لم ــدة ع ــام ونص ــف بع ــد إص ــدار إخط ــار
التس ــجيل النهائ ــي ،ويك ــون اإللغ ــاء بق ــرار م ــن رئي ــس اإلدارة المركزي ــة للمس ــتحضرات الحيوي ــة والمبتك ــرة والدراس ــات
اإلكلينيكي ــة.
ويتم تحريز أية تشغيلة يتم إنتاجها بعد ذلك التاريخ ،وتُتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة فى هذا الشأن.
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(املادة الرابعة)

ُيج ــوز ف ــى ح ــاالت الظ ــروف الطارئ ــة ت ــداول أي مس ــتحضر م ــع إس ــتثنائه م ــن بع ــض الش ــروط المتطلب ــة للتس ــجيل بن ــا ًء
عل ــى توصي ــة م ــن نائ ــب رئي ــس هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة واعتم ــاد رئي ــس الهيئ ــة له ــذه التوصي ــة.
ويشـــترط فـــى تلـــك الحالـــة ســـحب عينـــات مـــن المســـتحضر للتحليـــل بـــاإلدارة المركزيـــة للمســـتحضرات الحيويـــة
والمبتك ــرة والدراس ــات اإلكلينيكي ــة ،وأن يتق ــدم صاح ــب الش ــأن بمل ــف التس ــجيل خ ــال ش ــهرين م ــن تاري ــخ اعتم ــاد
رئيـــس هيئـــة الـــدواء المصريـــة.

(املادة اخلامسة)

يتعي ــن إع ــادة تس ــجيل المس ــتحضرات الحيوي ــة الت ــي ل ــم يس ــبق تس ــجيلها وفقــ ًا ألح ــكام ق ــرار وزي ــر الصح ــة رق ــم 297
لس ــنة  2009المش ــار إلي ــه بع ــد تحلي ــل المس ــتحضر للتس ــجيل وتقيي ــم مل ــف الـــ  CTDكام ـ ً
ـا.
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(املادة السادسة)

ُيلغ ــي ق ــرار وزي ــر الصح ــة والس ــكان رق ــم  297لس ــنة  2009بش ــأن قواع ــد وإج ــراءات تس ــجيل المس ــتحضرات الحيوي ــة
واألمص ــال واللقاح ــات ومش ــتقات ال ــدم ،كم ــا ُيلغ ــي كل م ــا يخال ــف ه ــذا الق ــرار م ــن أح ــكام .
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(املادة السابعة)
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يصـــدر رئيـــس اإلدارة المركزيـــة للمســـتحضرات الحيويـــة والمبتكـــرة والدراســـات اإلكلينيكيـــة دليـــل تنظيمـــي بآليـــات
وإج ــراءات تطبي ــق ه ــذا الق ــرار خ ــال خمس ــة أي ــام عم ــل.
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(املادة الثامنة)

ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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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
أ .د .تـامـ ــر مـحـمـد عـصــام

تحريراً فى 2021 / 7 / 29 :
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