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تعريفات هامة

نظــام التصنيــع بغــرض التصديــر :هــو نظــام يســمح بتصنيــع المســتحضرات الطبيــة الغيــر
مســجلة بهيئــة الــدواء المصريــة بالمصانــع المحليــة شــريطة تصديــر كافــة الكميــات التــي تــم

تصنيعهــا وعــدم تداولهــا بجمهوريــة مصــر العربيــة.

بلــد المنشــأ :هــي البلــد التــي تمــت الموافقــة علــى تســجيل /أو قيــد تســجيل المســتحضر
بهــا.

بلــد التــداول :هــي البلــد التــي ســيتم التصديــر لهــا ســواء كان المســتحضر مســجل بهــا /قيــد
التســجيل /غيــر مســجل شــريطة وجــود تصريــح بتــداول المســتحضر بهــا.

الشــركة مقدمــة الطلــب :شــركة مصريــة مرخصــة مــن قبــل هيئــة الــدواء المصريــة لتصنيــع

المســتحضرات الصيدليــة.

نطاق التطبيق

ســيتم تطبيــق النظــام علــى المســتحضرات الطبيــة ،ويســتثنى مــن ذلــك فــي تطبيــق نظــام
التصنيــع بغــرض التصديــر المبيــدات الحشــرية (منزليــة أو صحــة عامة) والمســتحضرات المحتوية

علــى مــواد مدرجــة بالجــداول المرفقــة بقانــون مكافحــة المخــدرات المصــري رقــم ( )١٨٢لســنة
.١٩٦٠

القواعد واإلجراءات
أوال الموافقة على السماح بالتصنيع للتصدير
1تتقــدم الشــركة بطلــب إلدارة دعــم ومتابعــة التصديــر للحصــول علــى موافقــة هيئــة الــدواءالمصريــة علــى التصنيــع بغــرض التصديــر قبــل البــدء فــي االســتيراد والتصنيــع والتصديــر
(ملحــق  ،)1مرفقـ ًـا بــه المســتندات التاليــة:

إخطــار تســجيل المســتحضر ببلــد المنشــأ ومــا يفيــد أن المســتحضر مســموح بتداولــه

المصــدر لهــا  -حــال اختالفهــا عــن بلــد المنشــأ،-
بالدولــة ُ
ً
موضحا به صاحب الترخيص .License Holder
-

 بيــان تركيــب المســتحضر الــذي تمــت الموافقــة عليــه ببلــد المنشــأ /البلــدالمصــدر لهــا.
ُ

1

فــي حالــة المســتحضرات قيــد التســجيل ببلــد المنشــأ والمقدمــة لتصنيــع تشــغيلة

تجريبيــة؛ يســتلزم تقديــم خطــاب مــن صاحــب المســتحضر ببلــد المنشــأ يفيــد التقــدم

للتســجيل علــى أن يتــم تجديــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة فــور االنتهــاء مــن تســجيل
المســتحضر ببلــد المنشــأ.

عقــد التصنيــع بيــن الشــركة مقدمــة الطلــب والشــركة مالكــة المســتحضر (أو مــا يمثلهــا
مــع إحضــار مــا يفيــد ذلــك) موثــق بالغرفــة التجاريــة والســفارة المصريــة.

إفادة من الشركة عن خط اإلنتاج المستخدم للتصنيع ،وموقفه من الترخيص.

تتقدم الشركة بالتعهدات التالية (ملحق :)2

استيراد المواد الخام والتصنيع وتصدير المنتج بالكامل على مسئوليتها.

عــدم تــداول المســتحضر المنتــج أو اســتخدام أي كميــة متبقيــة مــن المــواد

الخــام بجمهوريــة مصــر العربيــة.

عــدم اســتخدام الخامــات الــواردة لمســتحضرات التصنيــع بغــرض التصديــر

لتصنيــع مســتحضرات محليــة مســجلة بهيئــة الــدواء المصريــة ،وكذلــك عــدم
اســتخدام الخامــات الــواردة للمســتحضرات المســجلة بهيئــة الــدواء المصريــة فــي
تصنيــع مســتحضرات «نظــام التصنيــع بغــرض التصديــر».

المســتحضرات التــي ســيتم تصنيعهــا وتصديرهــا مطابقــة فــي تركيبهــا

ومواصفاتهــا واشــتراطاتها لمتطلبــات بلــد التــداول.

ضمــان ســامة وكفــاءة وجــودة ومأمونيــة المــواد الخــام الفعالــة المذكــورة

بالمســتحضر وأدائهــا للغــرض الــذي تــم تصنيعهــا مــن أجلــه علــى مســئولية
الشــركة دون أدنــى مســئولية علــى هيئــة الــدواء المصريــة.

عــدم وجــود أي مــواد متفجــرة أو مــواد مشــعة أو مــواد محظــورة أو مــواد فعالــة
مدرجــة بالجــداول المرفقــة بقانــون مكافحــة المخــدرات المصــري رقــم ()١٨٢
لســنة  ١٩٦٠فــي تلــك المســتحضرات.

2يتــم فحــص طلــب الشــركة وكافــة التعهــدات المرفقــة وتحويلــه إلدارة التفتيــش الصيدلــيبهيئــة الــدواء المصريــة لإلفــادة عــن إمكانيــة الســماح بالتصنيــع.

3بعــد الحصــول علــى إفــادة التفتيــش الصيدلــي والتأكــد مــن مالئمــة خــط اإلنتــاج ومراجعــةالمســتندات الالزمــة ،يتــم اصــدار خطــاب موافقــة التصنيــع بغــرض التصدير للشــركة صاحبة
2

الطلــب مــن إدارة دعــم ومتابعــة التصديــر (ملحــق  ،)3وتكــون الموافقــة صالحــة لمــدة عاميــن

مــن تاريــخ إصدارهــا ،ويســتلزم إعــادة التقــدم (طلــب جديــد) حــال عــدم تمكــن الشــركة مــن
االنتهــاء مــن اإلنتــاج والتصديــر خــال الفتــرة المقــررة.

4فــي حــال طلــب الشــركة عمــل تغييــر فــي موافقــة ســارية ،تتقدم الشــركة إلدارة دعــم ومتابعةالتصديــر بطلــب بالتغييــر المطلــوب ودفــع المقابل المــادي لتلك الخدمــة .ولتجديد الموافقة
فــي حــال انتهــاء صالحيــة الموافقــة أو انتهــاء الكميــات الــواردة بالموافقــة؛ وألي عقــود أخــرى

أو دول أخــرى ،يتــم إرفــاق الموافقــات الســابقة لالسترشــاد بهــا وتحديث موقفها.
ثانيا االستيراد واإلفراج الطبي الجمركي

5يحــق للشــركة االســتيراد بعــد الحصــول علــى موافقــة التصنيــع بغــرض التصديــر ،ودونالحاجــة للحصــول علــى موافقــة اســتيرادية ،ويتــم التقــدم بطلــب اإلفــراج الطبــي الجمركــي

عــن شــحنات المــواد الخــام الــواردة لهــذا الغــرض ويتــم اصــدار اإلفــراج الطبــي الجمركــي

المحــرز خــال يــوم عمــل ،وذلــك بعــد اســتيفاء المســتندات اآلتيــة:
طلب االفراج

الفاتورة والبوليصة الخاصة بالشحن
شهادة تحليل التشغيالت الواردة

موافقة هيئة الدواء المصرية على تصنيع المستحضر بغرض التصدير

فــي حالــة الخامــات التــي تتطلــب اشــتراطات صحيــة معينــة ،يتــم اســتيفاء الشــهادات

الالزمة.

فــي حالــة الخامــات ســابقة الخلــط والتجهيــز ،يتــم تقديــم بيــان تركيــب مــن المصنــع

الخارجي.

ً
ثالثا موافقة اإلفراج النهائي عن طريق التفتيش الصيدلي
6يتــم فــض مشــمول المــواد الخــام الفعالــة المســتخدمة فــي تصنيــع المســتحضر بعــد التأكــدمــن مطابقتهــا لإلفــراج المحــرز وشــهادات التحليــل الــواردة مــع الخامــة وكذلــك ظــروف

التخزيــن المناســبة وسلســلة التبريــد فــي حالــة المــواد التــي تســتلزم تبريــد خــال الشــحن،
3

ويتــم متابعــة الكميــات التــي يتــم تصنيعهــا والتأكــد مــن عــدم اســتخدامها فــي أي عمليــات

انتاجيــة لمســتحضرات أخــرى ،وكذلــك مراعــاة النقــاط التاليــة:

يتــم الســماح باســتخدام المــواد الخــام الفعالــة الــواردة فــي تصنيــع المســتحضر الصــادر
له الموافقة فقط.

ال يتــم اســتخدام الخامــات الــواردة للتصنيــع بغــرض التصديــر فــي تصنيــع مســتحضرات

يتــم تداولهــا فــي الســوق المحلــي كمــا ال يتــم اســتخدام خامــات واردة لمســتحضرات
مســجلة بهيئــة الــدواء المصريــة لتصنيــع مســتحضرات «نظــام التصنيــع بغــرض
التصديــر».

ال يتــم الســماح بنظــام الســلف للخامــات الــواردة لمســتحضرات نظــام التصنيــع بغــرض
التصدير.

7يســمح بعــد فــض المشــمول للشــركة بالبــدء فــي التصنيــع ،وفــور االنتهــاء مــن تصنيــعالمنتــج النهائــي ،يتــم مطابقــة الكميــات المســتخدمة مــن المــادة الخــام فــي إنتــاج المنتــج
النهائــي وعمــل تقريــر بالتشــغيالت والكميــات المنتجــة المخزنــة بمخــازن الشــركة ،واعــداد

تقريــر التفتيــش مــع توقيــع الشــركة بعــدم تــداول هــذه المســتحضرات أو أي كميــة مــواد خــام
متبقية داخل جمهورية مصر العربية		.

8فــي حــال رغبــة الشــركة إعــدام المســتحضر؛ ســواء لعــدم مطابقــة المســتحضر المنتــجالشــتراطات الشــركة صاحبــة حقــوق التصنيــع  -طبقـ ًـا لتقريــر QCبالمصنــع – أو ألي ســبب
آخــر ،تتقــدم الشــركة بطلــب إعــدام إلدارة التفتيــش المختصــة ويتــم تحريــز الكميــات المنتجــة

الغيــر مطابقــة واإلعــدام بحضــور المفتــش الصيدلــي.

علــى أن تكــون صالحيــة تقريــر التفتيش ســتة أشــهر من تاريخ اإلنتاج ،وفــي حال انقضاءها؛

تتقدم الشــركة للتفتيش الصيدلي بالهيئة لطلب إعادة التفتيش.

9بعــد انتهــاء صالحيــة الموافقــة وعــدم تقــدم الشــركة لتجديدهــا ،تلتــزم الشــركة بإعــادة تصديــرالخامــات المتبقيــة أو إعدامهــا وفقـ ًـا لقواعــد التفتيــش الصيدلــي بهيئــة الــدواء المصريــة.

4

رابعا الموافقة على تصدير المنتج النهائي
 10-تتقــدم الشــركة بطلــب للحصــول علــى موافقــة تصديريــة مرفقـ ًـا بــه المســتندات التاليــة،

علــى أن يتــم اصــدار الموافقــة علــى التصديــر خــال يــوم عمــل ،ويتــم متابعــة الموافقــات
الصــادرة لتلــك المســتحضرات مــن خــال المختصيــن بهيئــة الــدواء المصريــة (التفتيــش
الصيدلــي؛ وبالتنســيق مــع مصلحــة الجمــارك  -حــال الحاجــة):

تقرير التفتيش الصيدلي (ساري الصالحية) موضحا به الكميات المنتجة للتصدير.

طلــب تصديــر علــى ورق الشــركة المصــدرة مختــوم بختــم الشــركة ومعتمــد مــن

ً
وموضحــا بــه رقــم موافقــة التصنيــع
المســؤول بهــا (رئيــس الجهــة أو مــن يفوضــه)
بغــرض التصديــر (ملحــق .)4

تعهــد علــى ورق الشــركة مختــوم بختــم الشــركة المصــدرة بــأن التصديــر علــى مســئولية
الشــركة ،دون أدنــى مســئولية علــى هيئــة الــدواء المصريــة (ملحــق .)5

أصل الفاتورة على ورق الشركة المصدرة مختوم بختم الشركة  2 +صورة ضوئية.

نمــوذج التصديــر الموجــه للجمــارك بالموافقــة علــى التصديــر لمشــمول الفاتــورة

المرفقــة (ملحــق .)6

صورة من إيصال دفع مقابل الخدمة المطلوب.

11تلتــزم الشــركة بتقديــم البيــان الجمركــي (فــور صــدوره) إلدارة دعــم ومتابعــة التصديــر؛ وذلكللتأكــد مــن تصديــر الكميــة التــي تمــت الموافقــة عليهــا.
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ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

تعريفات هامة

نظــام التصنيــع بغــرض التصديــر :هــو نظــام يســمح لمصانــع المســتلزمات الطبيــة المرخصــة
باســتيراد الخامــات والمكونــات الالزمــة لتصنيــع المســتلزمات الطبيــة غيــر المســجلة بهيئــة
الــدواء المصريــة بالمصانــع المحليــة شــريطة تصديــر كافــة الكميــات التــي تــم تصنيعهــا وعــدم

تداولهــا بجمهوريــة مصــر العربيــة.

المصنــع مقــدم الطلــب :مصنــع مصــري حاصــل ترخيــص ســاري مــن جهــة ترخيــص معتمــدة
مثــال (هيئــة التنميــة الصناعيــة -الهيئــة العامــة لالســتثمار-المنطقة االقتصاديــة لقنــاة الســويس

 ) ........ -وال يشــترط حصــول المصنــع علــى شــهادات الجــودة () CE, ISO 13485:2016

نطاق التطبيق

ســيتم تطبيــق النظــام علــى المســتلزمات الطبيــة ،ويســتثنى مــن ذلــك المصانــع التــي صــدر

لهــا قــرار بوقــف خــط اإلنتــاج حيــث يتــم ايقــاف اســتيراد الخامــات للمصنــع للتصديــر كمــا يمنــع
التصديــر.

القواعد واالجراءات
أوال اجراءات الحصول على موافقة التصنيع بغرض التصدير
1يتقــدم المصنــع بطلــب لــإدارة المركزيــة للمســتلزمات الطبيــة للحصــول علــى موافقــةً
مرفقــا بــه المســتندات اآلتيــة:
اســتيرادية للخامــات ومكونــات اإلنتــاج،
نسخة من الفاتورة المطلوب اإلفراج عنها.

صورة رخصة المصنع (موضح بها أنشطة المصنع) صادرة من جهة الترخيص.

تعهــد أن مشــمول الفاتــورة الــواردة ســيتم اســتخدامه فــي إنتــاج مســتلزمات طبيــة
للتصديــر فقــط وليــس للتــداول فــي الســوق المحلــي.

2-يتم اصدار الموافقة االستيرادية للمصنع صاحب الطلب خالل ثالثة أيام عمل.
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ً
ثانيا اجراءات ادارة التفتيش على المستلزمات الطبية
3يتــم فــض مشــمول المــواد الخــام المســتخدمة فــي تصنيــع المســتلزم بعــد التأكــد مــنمطابقتهــا لإلفــراج النهائــي وشــهادات التحليــل الــواردة مــع الخامــة وكذلــك ظــروف التخزيــن
المناســبة ،ويتــم متابعــة الكميــات التــي يتــم تصنيعهــا والتأكــد مــن عــدم اســتخدامها فــي أي
عمليــات انتاجيــة لمســتلزمات أخــرى ،وكذلــك مراعــاة النقــاط التاليــة:

يتــم الســماح باســتخدام المــواد الخــام الــواردة فــي تصنيــع المســتلزم الصادر لــه الموافقة
فقط .

ال يتــم اســتخدام الخامــات الــواردة للتصنيــع بغــرض التصديــر فــي تصنيــع مســتلزمات
يتــم تداولهــا فــي الســوق المحلــي.

4فــي حالــة رغبــة المصنــع فــي تصديــر مســتلزمات طبيــة غيــر مســجلة بهيئــة الــدواء المصريــةإذا توفــرت المــادة الخــام الخاصــة بالتصنيــع لــدى المصنــع يقــوم المصنــع بإنتــاج المســتلزم
مــن الخامــة المتوفــرة لديــه وذلــك بعــد ابــاغ ادارة التفتيــش علــى مصانــع المســتلزمات

الطبيــة بالكميــات المطلوبــة بأمــر الشــراء ويتــم تحريــر محضــر مــن قبــل المفتــش بالكميــات
التــي تــم انتاجهــا للتصديــر شــريطة أن تكــون العبــوات الخارجيــة مــدون عليهــا عبــارة «للتصديــر
فقــط» وذلــك بعــد التحقــق مــن اســتخدام نفــس الخامــة فــي تصنيــع المســتلزم المســجل.

5بعــد االطــاع علــى الموافقــة االســتيرادية الصــادرة للمــواد الخــام موضحـ ًـا بهــا أنهــا خامــةللتصديــر يتــم إجــراء اآلتــي:

السماح للمصنع بالبدء في التصنيع.

بعــد االنتهــاء مــن تصنيــع المنتــج النهائــي ،يتــم مطابقــة الكميــات المســتخدمة مــن

المــادة الخــام فــي إنتــاج المنتــج النهائــي مــن خــال دفتــر التشــغيالت.
عمل تقرير بالتشغيالت والكميات المنتجة المخزنة بمخازن المصنع.

التأكد من طباعة جملة خاص بالتصدير فقط على العبوات الخارجية.

تعهــد المصنــع بعــدم تــداول هــذه المســتلزمات أو أي كميــة مــواد خــام متبقيــة داخــل

جمهوريــة مصــر العربيــة.
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6يتم مراجعة ما يفيد قيام المصنع بالتصدير من خالل المستندات اآلتية:الفاتورة المعتمدة من إدارة التصدير باإلدارة.

بوليصة الشحن للمستلزم مذكور بها الكمية التي سيتم تصديرها.
استمارة الجمارك.

إفادة من الجهة المصدر لها باستالم الكميات.
7يلتــزم المصنــع بتقديــم المســتندات اآلتيــة عنــد قيــام إدارة التفتيــش علــى المســتلزماتالطبيــة بالزيــارات الدوريــة:

دراســة ربــط بيــن كميــة كل مــادة مــن المــواد الخــام والكميــة المنتجــة مــن المنتــج النهائــي

مــع حســاب نســبة الهالــك.

ً
خاصا بمستلزم التصدير.
نظام ألرقام التشغيالت (  ) Batch policyيكون

شهادات خاصة بالمواد الخام ()Material safety data sheet, certificate of analysis

قائمــة بأســماء المورديــن لــكل خامــة  Approved supplier listمــع مراعــاة التحديــث
الــدوري فــي حالــة تغييــر المــورد.

8فــي حالــة قيــام المصنــع باســتخدام خامــة التصديــر للتصنيــع المحلــي ،ســيتم إصــدار منشــورضبــط وتحريــز للتشــغيالت التــي تــم إنتاجهــا محــل المخالفــة ويتــم وقــف إصــدار الموافقــات

االســتيرادية لخامــات هــذه المســتلزمات لمــدة ســنة كمــا يمنــع التصديــر لهــذا المســتلزم
خــال هــذه المــدة وفــي حــال تكــرار المخالفــة يتــم عــرض المخالفــة علــى اللجنــة المختصــة

بتســجيل المســتلزمات الطبيــة للنظــر فــي مضاعفــة العقوبــة.

9يســمح للمصنــع بتصديــر كميــة صغيــرة مــن المنتــج التــام بهــدف إدخــال بعــض التطويــرعليهــا ثــم اســتعادتها لدراســة كفــاءة المســتلزم بعــد التعديــل.

10يتــم دراســة حــاالت المرتجــع (البضاعــة) بغــرض إجــراء بعــض التعديــات علــى المســتلزمعلــى أن يفــرج عنــه محـ ً
ـرزا ويتــم متابعــة إنهــاء التعديــات تحــت إشــراف إدارة التفتيــش ثــم

إعــادة تصديــر هــذا المســتلزم مــرة أخــرى مــع تقديــم المســتندات الدالــة علــى التصديــر حيــث
يتــم دراســة كل حالــة علــى حــدة.
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ً
ثالثا الموافقة على تصدير المنتج النهائي
ً
مرفقا به المستندات التالية:
11-تتقدم الشركة بطلب للحصول على موافقة تصديرية

طلــب تصديــر علــى ورق الشــركة المصــدرة (ملحــق  )7مختــوم بختــم الشــركة ومعتمــد
مــن المســؤول بهــا (رئيــس الجهــة أو مــن يفوضــه).

تعهــد علــى ورق الشــركة مختــوم بختــم الشــركة المصــدرة بــأن التصديــر علــى مســئولية

الشــركة ،دون أدنــى مســئولية علــى هيئــة الــدواء المصريــة (ملحــق .)5

ً
موضحــا بــه الكميــات المنتجــة للتصديــر (ويســتثنى ذلــك
تقريــر التفتيــش الصيدلــي

فــي حالــة تصديــر المســتلزمات التــي تصنــع للغيــر « « Owned Brand Labeledأو
 »original equipment manufactureحيــث يتــم تقديــم االتفاقيــة الموقعــة بيــن

المصنــع المصــري والشــركة المســتوردة خــارج مصــر وفــى حالــة العقــود المكتوبــة بــأي
لغــة ســوف يتــم عمــل العقــد باللغتيــن او مترجمــة مــن مكتــب ترجمــة معتمــد).
أصل الفاتورة على ورق الشركة المصدرة مختوم بختم الشركة  2 +صورة ضوئية.

نمــوذج التصديــر الموجــه للجمــارك بالموافقــة علــى التصديــر لمشــمول الفاتــورة

المرفقــة (ملحــق .)8

صورة من إيصال دفع مقابل الخدمة المطلوب.

صورة الموافقة االستيرادية للتصدير (إن وجدت).

 12تلتــزم الشــركة بتقديــم البيــان الجمركــي (فــور صــدوره) إلدارة دعــم ومتابعــة التصديــر؛وذلــك للتأكــد مــن تصديــر الكميــة التــي تمــت الموافقــة عليهــا.
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ﻣﻠﺤﻘﺎت
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ملحق ( : )1نموذج طلب التصنيع بغرض التصدير للمستحضرات الطبية

يطبع على ورق الشركة وخمتوم خبتم الشركة

تحميل
10

ملحق ( : )2نموذج تعهد التصنيع بغرض التصدير للمستحضرات الطبية

يطبع على ورق الشركة وخمتوم خبتم الشركة

تحميل
11

ملحق ( : )3نموذج موافقة التصنيع بغرض التصدير للمستحضرات الطبية

12

ملحق ( : )4نموذج طلب موافقة تصديرية في حالة التصنيع بغرض التصدير
للمستحضرات الطبية

يطبع على ورق الشركة وخمتوم خبتم الشركة

تحميل
13

ملحق ( : )5نموذج تعهد التصدير

يطبع على ورق الشركة وخمتوم خبتم الشركة

تحميل
14

ملحق ( : )6نموذج موافقة التصدير للمستحضرات الطبية

15

ملحــق ( : )7نمــوذج طلــب موافقــة تصديريــة فــي حالــة التصنيــع بغــرض التصديــر
للمســتلزمات الطبيــة

يطبع على ورق الشركة وخمتوم خبتم الشركة

تحميل
16

ملحق ( : )8نموذج موافقة التصدير للمستلزمات الطبية
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