قرار رئيس اهليئة رقم ( )605لسنة 2021
بشأن األدلة التنظيمية لالشرتاطات الواجب توافرها يف املخازن املنفصلة للبالزما ومشتقاتها
ومستلزماتها ،وإجراءات تراخيص مراكز جتميع بالزما الدم ،وإجراءات استخراج رخصة
تشغيل فين ملصنع مشتقات الدم
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

بعد اإلطــالع على:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( )127لسنة  ،1955وتعديالته؛وعلى قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ( )151لسنة  ،2019والئحته التنفيذية؛وعل ــى قان ــون تنظي ــم عملي ــات ال ــدم وتجمي ــع البالزم ــا لتصني ــع مش ــتقاتها وتصديره ــا الص ــادر بالقان ــون رق ــم(  )٨لس ــنة ،٢٠٢١والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم(  )٢٦٠٣لســنة ٢٠٢١؛
وعل ــى ق ــرار رئي ــس هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة رق ــم(  )٢٧١لس ــنة  ٢٠٢١بش ــأن اش ــتراطات الواج ــب توافره ــا لترخي ــصمح ــال خ ــزن تابع ــة للمؤسس ــات الصيدلي ــة؛
وعل ــى ق ــرار رئي ــس هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة رق ــم ( )272لس ــنة  ٢٠٢١بش ــأن مقاب ــل الخدم ــات الخاص ــة بترخي ــصمح ــال الخ ــزن التابع ــة للمؤسس ــات الصيدلي ــة؛
وعلـــى قـــرار رئيـــس هيئـــة الـــدواء المصريـــة رقـــم ( )273لســـنة  ٢٠٢١بشـــأن مقابـــل الخدمـــات الخاصـــة بمراجعـــةالرســـومات الهندســـية للمصانـــع؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته بتاريخ 2020/7/20؛وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للعمليات؛-ولصالح العمل؛
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(املادة األوىل)
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 ُيعمــل بهــذا القــرار فــى شــأن االشــتراطات الواجــب توافرهــا فــى المخــازن المنفصلــة للبالزمــا ومشــتقاتها ومســتلزماتها،وإج ــراءات تراخي ــص مراك ــز تجمي ــع بالزم ــا ال ــدم ،وإج ــراءات اس ــتخراج رخص ــة تش ــغيل فن ــي لمصن ــع مش ــتقات ال ــدم.
ويقصــد فــى تطبيــق أحكامــه بالعبــارات اآلتيــة المعنــي الموضــح قريــن كل منهــا:
القان ــون :قان ــون تنظي ــم عملي ــات ال ــدم وتجمي ــع البالزم ــا لتصني ــع مش ــتقاتها وتصديره ــا الص ــادر بالقان ــون رق ــم  8لس ــنة
.2021
•البالزما :هي إحدى مشتقات الدم ،وتشمل البالزما العالجية والبالزما المجمعة بغرض التصنيع.
•مشـــتقات البالزمـــا :مســـتحضرات حيويـــة مشـــتقة مـــن مكونـــات بالزمـــا الـــدم البشـــري ،منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال
األلبوميـــن وعوامـــل التجلـــط وغيرهـــا مـــن مشـــتقات البالزمـــا.
•مشـــتقات البالزمـــا الوســـيطة :إحـــدى مشـــتقات البالزمـــا والتـــي يتـــم فصلهـــا بشـــكل جزئـــي وخضـــع لخطـــوات
تصنيعيـــة أخـــري تابعـــة لتكويـــن مركـــزات التعبئـــة (البلـــك) والمســـتحضرات منتهيـــة التصنيـــع.
•مش ــتقات البالزم ــا منتهي ــة التصني ــع :مس ــتحضرات حيوي ــة مش ــتقة م ــن مكون ــات بالزم ــا ال ــدم تام ــة الصن ــع ف ــى
ش ــكل دوائ ــي.
•مرك ــز تجمي ــع البالزم ــا :مرك ــز مرخ ــص ل ــه بعملي ــات تب ــرع ،أو تجمي ــع ،أو تخزي ــن ،أو تحلي ــل ،أو توزي ــع البالزم ــا
ألغ ــراض التصني ــع.
•المصن ــع :مصن ــع غرض ــه الرئيس ــي تصني ــع مش ــتقات البالزم ــا ألغ ــراض الصناع ــة الدوائي ــة ،ويك ــون ل ــه ش ــراء البالزم ــا
مــن المراكــز المرخــص لهــا بتجميــع البالزمــا بغــرض التصنيــع ،أو مــن إحــدى الشــركات التــي يكــون غرضهــا الرئيســي
بي ــع ،وتس ــفير ،وتصدي ــر واس ــتيراد البالزم ــا.
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•الحص ــة الحاكم ــة :ملكي ــة خمس ــين ف ــى المئ ــة أو أ كث ــر م ــن رأس م ــال الش ــركة ،أو الق ــدرة عل ــى تعيي ــن غالبي ــة أعض ــاء
مجل ــس اإلدارة ،أو التحك ــم عل ــى أي نح ــو ف ــى الق ــرارات الص ــادرة م ــن مجل ــس إدارته ــا أو جمعياته ــا العام ــة.

(املادة الثانية)

يســرى هــذا القــرار علــى طلبــات ترخيــص المخــازن المنفصلــة للبالزمــا ومشــتقاتها ومســتلزماتها ،وطلبــات تراخيــصمراكـــز تجميـــع بالزمـــا الـــدم ،وطلبـــات اســـتخراج رخصـــة تشـــغيل فنـــي لمصنـــع مشـــتقات الـــدم المقدمـــة بتاريـــخ
 ،٢٠٢١/١٢/١٢وعل ــى كاف ــة طلب ــات تجدي ــد التراخي ــص المذك ــورة.

(املادة الثالثة)
 ُيحظ ــر تش ــغيل مخ ــزن منفص ــل للبالزم ــا ومش ــتقاتها ومس ــتلزماتها ،أو مرك ــز تجمي ــع بالزم ــا ال ــدم ،أو مصن ــعمش ــتقات ال ــدم ،إال بع ــد ترخيص ــه بهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة.
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(املادة الرابعة)

ُ -يمن ــح ترخي ــص مراك ــز تجمي ــع البالزم ــا ألي م ــن الجه ــات الحكومي ــة ،أو الش ــركات الخاص ــة الت ــي تس ــاهم فيه ــا الدول ــة
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أو أي م ــن ال ــوزارات أو أي م ــن أش ــخاص القان ــون الع ــام بحص ــة حاكم ــة مت ــي كان ــت المراك ــز مرتبط ــة بعق ــد تصني ــع
وتح ــت إش ــراف فن ــي لش ــركة عالمي ــة متخصص ــة ف ــى مج ــال تصني ــع مش ــتقات بالزم ــا ال ــدم.
ويش ــترط لترخي ــص مراك ــز تجمي ــع البالزم ــا المملوك ــة لباق ــي أش ــخاص القان ــون الخ ــاص أن يك ــون طال ــب الترخي ــص
مال ــكا لمصن ــع مرخ ــص ل ــه داخ ــل جمهوري ــة مص ــر العربي ــة وفقــ ًا ألح ــكام القان ــون.
يك ــون نش ــاط المرك ــز االساس ــي وفق ـ ًا للقان ــون تجمي ــع البالزم ــا م ــن متبرعي ــن بغ ــرض التصني ــع ويمك ــن ل ــه القي ــام بأح ــد
النشــاطات المتصلــة بتجميــع البالزمــا مــن تحليــل وتخزيــن.
يتــم التطبيــق الكامــل لالشــتراطات والمعاييــر الفنيــة الواجــب توافرهــا والتــي تحددهــا هيئــة الــدواء المصريــة استرشــادا
بالمعاييــر المعتمــدة مــن المنظمــات الدوليــة.
يتـــم تطبيـــق التعليمـــات واالشـــتراطات الخاصـــة بالحمايـــة المدنيـــة بالمنشـــأة مـــن أعمـــال انـــذار الحريـــق والخزانـــات
وتأميـــن المخـــازن وتنفيـــذ اعمـــال الكهربـــاء طبقـــ ًا للكـــود المصـــري وتأميـــن غـــرف المولـــد ،وتوفيـــر مولـــد كهربائـــي
احتياطـــي لتشـــغيل االجهـــزة فـــى حالـــة انقطـــاع الكهربـــاء.
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يغلق إداري ًا مركز تجميع بالزما الدم أو مصنع مشتقات الدم ،فى األحوال األتية:
.1ف ــى حال ــة مخالف ــة أح ــد ش ــروط الترخي ــص والتفتي ــش وفق ـ ًا لم ــا تنته ــي ل ــه أعم ــال اللج ــان المختص ــة ،ويك ــون لهيئ ــة
ال ــدواء المصري ــة ح ــق إيق ــاف النش ــاط المخال ــف ،ويك ــون للهيئ ــة بع ــد ذل ــك من ــح مهل ــه لتصحي ــح األوض ــاع ،وإذا أس ــتمر
التراخ ــي ف ــى تحقي ــق االش ــتراطات الفني ــة يت ــم إلغ ــاء ترخي ــص النش ــاط.
.2وجود مركز تجميع بالزما الدم أو المصنع يمارس النشاط دون الحصول على التراخيص الالزمة.
.3إدارة مرك ــز تجمي ــع بالزم ــا ال ــدم دون إش ــراف طبي ــب بش ــري ،أو إدارة مصن ــع تصني ــع مش ــتقات البالزم ــا دون وج ــود
مدي ــر للمصن ــع أو مدي ــرا لرقاب ــة الج ــودة.
.4إذا م ــا تق ــدم طال ــب الترخي ــص إل ــى الجه ــة المختص ــة بإص ــداره بطل ــب لوق ــف النش ــاط لم ــدة مح ــدده ووافق ــت الجه ــة
عل ــى الطل ــب.
ويك ــون الغل ــق وجوبي ـ ًا ف ــى حال ــة ع ــدم تصحي ــح المخالف ــة خ ــال س ــتة أش ــهر م ــن تاري ــخ إص ــدار ق ــرار الغل ــق وإخط ــاره
بالمخالف ــة المرتكب ــة ،وف ــى حال ــة الع ــود يك ــون الغل ــق وجوبي ـ ًا.
عل ــي أال تق ــل م ــدة الغل ــق ع ــن ثالث ــة أش ــهر وال تزي ــد ع ــن ع ــام كام ــل باس ــتثناء الحال ــة الثاني ــة فيك ــون الغل ــق لحي ــن
اســـتصدار التراخيـــص.

* مت النشر يف جريدة الوقائع املصرية يف عددها رقم ( 283تابع ب) الصادر يف  16ديسمرب سنة 2021

صفحة  2من 3

ويلغي ترخيص مركز تجميع بالزما الدم أو مصنع مشتقات الدم ،فى األحوال األتية:
.1ف ــى حال ــة وج ــود مخالف ــة ف ــى االش ــتراطات الفني ــة الواج ــب توافره ــا للترخي ــص أو التفتي ــش وع ــدم تالفيه ــا لم ــدة
س ــتة أش ــهر م ــن تاري ــخ إخط ــار المرك ــز أو المصن ــع بأس ــباب المخالف ــة.
.2ف ــى حال ــة إدارة مرك ــز تجمي ــع بالزم ــا ال ــدم دون وج ــود إش ــراف م ــن طبي ــب بش ــري ،أو إدارة المصن ــع دون وج ــود
مدي ــراً للمصن ــع أو مدي ــراً لرقاب ــة الج ــودة.
.3إذا تبين أن مركز تجميع بالزما الدم أو المصنع ال يمارس أي نشاط لمدة عام ميالدي كامل.

(املادة السادسة)

لــذوي الشــأن التظلــم مــن القــرارات التــي تصــدر عــن اإلدارات المختصــة بهيئــة الــدواء المصريــة بشــأن مراكــز تجميــعالبالزم ــا ومصان ــع مش ــتقات ال ــدم والمخ ــازن المنفصل ــة للبالزم ــا وفق ـ ًا لألح ــكام واإلج ــراءات المبين ــة بالالئح ــة التنفيذي ــة
لقانــون إنشــاء هيئــة الــدواء المصريــة الصــادر بالقانــون رقــم  ١٥١لســنة .٢٠١٩
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(املادة السابعة)

يص ــدر رئي ــس اإلدارة المركزي ــة للعملي ــات االدل ــة التنظيمي ــة لالش ــتراطات الواج ــب توافره ــا ف ــى المخ ــازن المنفصل ــةللبالزم ــا ومش ــتقاتها ومس ــتلزماتها ،وإج ــراءات تراخي ــص مراك ــز تجمي ــع بالزم ــا ال ــدم ،وإج ــراءات اس ــتخراج رخص ــة
تش ــغيل فن ــي لمصن ــع مش ــتقات ال ــدم ،خ ــال خمس ــة أي ــام م ــن تاري ــخ اعتم ــاد ه ــذا الق ــرار.

ك
ت
ـ رـ

(املادة الثامنة)

و
ن
ـ يـ

تلت ــزم الكيان ــات القائم ــة عل ــى تخزي ــن أو تجمي ــع أو تصني ــع مش ــتقات ال ــدم والبالزم ــا ومش ــتقاتها ومس ــتلزماتها بكاف ــةاالش ــتراطات الفني ــة ال ــواردة ف ــى األدل ــة التنظيمي ــة المذك ــورة ،وله ــا أن توف ــق أوضاعه ــا خ ــال س ــتة أش ــهر م ــن تاري ــخ
اص ــدار ه ــذا الق ــرار ،وأخط ــار اإلدارة المختص ــة بهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة.

(املادة التاسعة)

ـ ـــ

ة

ُ -ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ،و ُيعمل به من تاريخ نشره ،و ُيلغي كل ما يخالف أحكامه.

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 2021/12/11 :
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