قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 271لسنة 2021
بشأن الشروط الواجب توافرها يف حمالت خزن األدوية التابعة للمؤسسات الصيدلية
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

بعد اإلطــالع على:
 قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( )١٢٧لسنة  ،١٩٥٥وتعديالته؛ وعلى قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية ،والصادر بالقانون رقم ( )١5١لسنة  ،2019والئحته التنفيذية؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( )١١لسنة  ١٩٥٥بشأن االشتراطات الواجب توافرها فى محالت خزن االدوية؛ وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للعمليات؛ -ولصالح العمل؛

ص
ـ
ـ
ـو

(املادة األوىل)
يجب أن تتوافر فى المحالت المعدة لخزن األدوية لحجات المؤسسات الصيدلية االشتراطات اآلتية:

ر
ة
إل

 .1أن تك ــون العي ــن منش ــأة م ــن مـــواد البن ــاء الحديث ــة غي ــر القابل ــة لالحت ــراق والت ــى تتواف ــق م ــع الش ــروط
القياس ــية المصري ــة ،عل ــى أال يق ــل اإلرتف ــاع الصاف ــى بي ــن أرضي ــة المح ــل والس ــطح الس ــفلى لبطني ــة الس ــقف
ع ــن  ٢.٦مت ــر.

ك
ت
ـ رـ

 .2أن تكـــون مســـاحة المخـــزن التابـــع علـــى مســـتوي واحـــد أو مســـتويين ،علـــى أن يكـــون لهمـــا بابـــا واحـــد
وس ــقف عل ــوي واح ــد ويت ــم اإلتص ــال بينهم ــا بوج ــود س ــلم داخل ــي ،وال يدخ ــل ف ــى حس ــاب المس ــاحة وج ــود
صن ــدره.

و
ن
ـ يـ

 .3إال يق ــل مس ــتوى أرضي ــة العي ــن ع ــن مس ــتوى الش ــارع أو األرض المج ــاورة له ــا بحس ــب األح ــوال ،و ُيس ــتثنى
م ــن ذل ــك حال ــة اتخ ــاذ االحتياط ــات الكافي ــة لمن ــع تس ــرب المي ــاه إل ــى داخ ــل مح ــل الخ ــزن بم ــا ف ــى ذل ــك
إنش ــاء ش ــبكة ص ــرف ،وال يج ــوز فت ــح مح ــل خ ــزن ف ــى الب ــدروم أو الج ــراج أو ف ــى ش ــقة مرخص ــة كنش ــاط
س ــكني أو إداري.

ـ
ـ
ـ ةـ

 .4أن تكون األرضية من مواد غير قابلة لالحتراق وملحومة الفواصل وسهلة التنظيف.
 .5أن تغطي الحوائط بمواد سهلة التنظيف لمنع نمو البكتريا.

 .6أن يتوافر فى محل الخزن اشتراطات التخزين الجيد « »GSPعلى النحو التالي:

أ .المحافظ ــة عل ــى درج ــة الح ــرارة والرطوب ــة الت ــى تفرضه ــا مواصف ــات األدوي ــة والمس ــتحضرات الصيدلي ــة،
بحي ــث ال تزي ــد درج ــات الح ــرارة ع ــن  30درج ــة مئوي ــة ونس ــبة الرطوب ــة ع ــن  ،%65م ــع تركي ــب مؤش ــرات
بم ــكان ظاه ــر بمح ــل الخ ــزن لقياس ــهما ،والت ــزام الصيدل ــى بتس ــجيل الق ــراءات بصف ــة منتظم ــة ،وف ــي ح ــال
وج ــود مس ــتحضرات يتعي ــن تخزينه ــا ف ــى درج ــات ح ــرارة خاص ــة ،فإن ــه يتعي ــن توفي ــر ثالج ــة أو غرف ــة تبري ــد
وتُق ــاس درج ــات الح ــرارة به ــا ع ــن طري ــق ع ــدادات خارجي ــة معاي ــرة.
 ب .تخصيــص مــكان منفصــل لتخزيــن المســتحضرات الصيدليــة المنتهيــة الصالحيــة بعيــداً عــن المســتحضرات
الصيدلي ــة المس ــتخدمة ،وذل ــك لحي ــن إع ــدام ه ــذه المس ــتحضرات أو إعادته ــا إل ــى الش ــركة المنتج ــة بموج ــب
مس ــتندات معتم ــدة ،وبمراع ــاة التنس ــيق م ــع الس ــلطة الصحي ــة المختص ــة ،عل ــى أن يوض ــع عل ــى ه ــذا الم ــكان
الفت ــة م ــدون عليه ــا بعب ــارة واضح ــة «أدوي ــة منتهي ــة الصالحي ــة ال يج ــوز اس ــتخدامها».
ج .وضع شبكة من السلك الضيق النسيج علي نوافذ محل الخزن.

د .وضع األدوية على قوائم معدنية – أو مصنوعة من مواد غير قابلة لإلحتراق وتمنع نمو البكتريا
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– ثابت ــة بارتف ــاع  45س ــم ع ــن األرض ،وممن ــوع منعــ ًا باتــ ًا وض ــع أى ش ــىء أس ــفل ه ــذه القوائ ــم ،ويتعي ــن أن تبتع ــد
المس ــتحضرات المخزن ــة ع ــن الحائ ــط بمس ــافة  20س ــم عل ــى األق ــل ،وع ــن الس ــقف  60س ــم عل ــى األق ــل.

 .7وج ــود ع ــداد كهربائ ــي مرخ ــص أو ش ــهادة ص ــادرة م ــن ش ــركة الكهرب ــاء المختص ــة – ف ــى حال ــة ع ــدم تواف ــر ع ــداد
كهرب ــاء بالش ــركة ،تفي ــد م ــد الكهرب ــاء للعي ــن بصف ــة مس ــتمرة لحي ــن تركي ــب ع ــداد دائ ــم.
 .8يحظر وجود مورد مياه ودورة مياه داخل محل الخزن التابع ألى من المؤسسات الصيدلية.

ُ .9يســـمح بوجـــود مـــورد ميـــاه داخـــل محـــال الخـــزن التابعـــة للمصانـــع المرخصـــة والخاضعـــة لرقابـــة هيئـــة الـــدواء
المصريــة ،وفــى حالــة وجــوده فإنــه يلــزم أن يكــون مــزود بعــداد ميــاه مســتقل وكــذا يكــون نظــام الصــرف فيــه مســتقل.
 .10ال يجوز استعمال المحل للسكن ،كما ال يجوز وضع أدوات النوم بداخله.
 .11يجب توفير طفايات حريق أو نظام إطفاء الحرائق داخل محل الخزن.

ص
ـ
ـ
ـو

 .12ف ــى حال ــة ترخي ــص مح ــل خ ــزن تاب ــع للمصان ــع المرخص ــة والخاضع ــة لرقاب ــة هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة ،يج ــب أن
يك ــون خ ــارج ح ــدود س ــور المصن ــع ،وتُرك ــب س ــتائر هوائي ــة عل ــى جمي ــع المداخ ــل والمخ ــارج وتعم ــل أوتوماتيكي ــا م ــع
الفت ــح.

ر
ة
إل

 .13تُعل ــق الفت ــة ثابت ــة عل ــى واجه ــة مح ــل الخ ــزن التاب ــع ألى م ــن المؤسس ــات الصيدلي ــة مكت ــوب عليه ــا بخ ــط عرب ــي
واض ــح «مح ــل خ ــزن تاب ــع للمؤسس ــة الصيدلي ــة « /االس ــم المثب ــت ف ــى رخص ــة المؤسس ــة الصيدلي ــة» وال يت ــم البي ــع م ــن
خالل ــه».

ك
ت
ـ رـ

.14ال يجــوز االحتفــاظ فــى العيــن بــأى مــواد أو أدوات غيــر المــواد واألدوات الالزمــة للعمــل المرخــص مــن أجلــه محــل
الخ ــزن.

و
ن
ـ يـ

.15يج ــب أال تق ــل مس ــاحة مح ــل الخ ــزن التاب ــع لمخ ــزن أدوي ــة ع ــن ٢٥م( ٢خمس ــة وعش ــرون مت ــر مرب ــع) ،وأال تج ــاوز
مس ــاحة مخ ــزن األدوي ــة المنص ــوص عليه ــا ف ــى الق ــرارات المنظم ــة الس ــارية.

ـ
ـ
ـ ةـ

.16يجــب أال تقــل مســاحة محــل الخــزن التابــع للصيدليــة العامــة أو للصيدليــة الخاصــة أو لمســتودع الوســطاء أو لمحــل
اإلتج ــار ف ــى النبات ــات الطبي ــة ع ــن ٢٥م( ٢خمس ــة وعش ــرون مت ــر مرب ــع) ،وأال تزي ــد المس ــاحة ع ــن ضع ــف مس ــاحة
المؤسس ــة الصيدلي ــة األصلي ــة الملح ــق به ــا.

(املادة الثانية)
تلتزم السلطة الصحية المختصة بضوابط الترخيص اآلتية:

.1إج ــراء المعاين ــة األول ــي للم ــكان الم ــراد ترخيص ــه خ ــال ثالثي ــن يوم ــا م ــن تاري ــخ ورود طل ــب الترخي ــص إل ــي الس ــلطة
الصحي ــة المختص ــة ف ــإذا كان ــت االش ــتراطات الصحي ــة غي ــر مس ــتوفاة ُيمن ــح طال ــب الترخي ــص مهل ــة أول ــي الس ــتكمال
االش ــتراطات الصحي ــة عل ــي أن تك ــون مدته ــا ثماني ــة أش ــهر ،ث ــم تع ــاد المعاين ــة ف ــى نهايته ــا ف ــإذا أثبت ــت المعاين ــة ع ــدم
اس ــتيفاء االش ــتراطات الصحي ــة فيج ــوز من ــح طال ــب الترخي ــص مهل ــة أربع ــة أش ــهر – وه ــي نص ــف المهل ــة األول ــي –
الس ــتكمالها ،ف ــإذا ثب ــت بع ــد ذل ــك أن االش ــتراطات الصحي ــة ل ــم تس ــتوف رف ــض طل ــب الترخي ــص نهائي ــا.
.2التأ كد من مطابقة محل الخزن آلخر رسم هندسى معتمد من السلطة الصحية المختصة.

ُ .3ت ــدون بيان ــات ترخي ــص مح ــل الخ ــزن عل ــى الترخي ــص األصل ــى للمؤسس ــة الصيدلي ــة ،كم ــا ُت ــدون بيان ــات ترخي ــص
المؤسس ــة الصيدلي ــة عل ــى ترخي ــص مح ــل الخ ــزن التاب ــع له ــا.

ُ .4يرخـــص للصيدليـــة العامـــة أو الصيدليـــة الخاصـــة أو مخـــزن األدويـــة أو مســـتودع الوســـطاء أو محـــل اإلتجـــار فـــى
النبات ــات الطبي ــة بمح ــل خ ــزن واح ــد فق ــط ،ويج ــب أن يك ــون مح ــل الخ ــزن التاب ــع للصيدلي ــة العام ــة أو مخ ــزن األدوي ــة
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أو مس ــتودع الوس ــطاء أو مح ــل اإلتج ــار ف ــى النبات ــات الطبي ــة ف ــى نط ــاق الح ــى التاب ــع ل ــه المؤسس ــة الصيدلي ــة

األصلي ــة ،أم ــا الصيدلي ــة الخاص ــة فيج ــب أن يك ــون مح ــل الخ ــزن التاب ــع له ــا داخ ــل المنش ــأة المرخص ــة له ــا
الصيدلي ــة الخاص ــة ،وال يج ــوز ترخي ــص مح ــات الخ ــزن التابع ــة لمخ ــازن األدوي ــة ف ــى ق ــرى.

ُ .5يرخص للمؤسسة الصيدلية محل خزن فى حالة حاجتها لمساحة تخزينية إضافية.

 .6أن يك ــون مح ــل الخ ــزن مخص ــص فق ــط لخ ــزن األدوي ــة لحاج ــة المؤسس ــة الصيدلي ــة (الصيدلي ــة العام ــة أو
الصيدلي ــة الخاص ــة أو مخ ــزن األدوي ــة أو مس ــتودع الوس ــطاء أو مح ــل اإلتج ــار ف ــى النبات ــات الطبي ــة) و ُيحظ ــر

تمامــا التوزيــع منــه او خــزن أدويــة لمؤسســة صيدليــة أخــري أو البيــع للجمهــور ،وفــي حالــة مخالفــة مــا تقــدم

ُين ــذر صاح ــب المؤسس ــة الصيدلي ــة التاب ــع له ــا مح ــل الخ ــزن والمدي ــر المس ــئول وف ــي حال ــة التك ــرار ُيغل ــق

ص
ـ
ـ
ـو

المح ــل إداري ــا لم ــدة ش ــهر وف ــي حال ــة اس ــتمرار المخالف ــة تلغ ــي الرخص ــة نهائي ــا.

 .7ال يجــوز تأجيــر أى جــزء مــن محــل الخــزن التابــع ألى مــن الصيدليــة العامــة أو الصيدليــة الخاصــة أو مخــزن

رة

األدوي ــة أو مس ــتودع الوس ــطاء أو مح ــل اإلتج ــار ف ــى النبات ــات الطبي ــة ،كم ــا ال يج ــوز اس ــتعماله لغي ــر الغ ــرض
المرخ ــص م ــن أجل ــه.

إ
ل
كت

 .8فى حالة إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلية ُيلغى ترخيص محل الخزن بالتبعية.

ـ
ـ
رو

 .9يج ــب أن تك ــون رخص ــة المؤسس ــة الصيدلي ــة األصلي ــة س ــارية وثاب ــت ممارس ــة المؤسس ــة لنش ــاطها ح ــال
ترخي ــص مح ــل خ ــزن تاب ــع له ــا.

ن
ـ
ـيـ

 .10أن يكــون المديــر الصيدلــي المســئول عــن المؤسســة الصيدليــة (الصيدليــة العامــة أو الصيدليــة الخاصــة أو

ــ ةـ

مخ ــزن األدوي ــة أو مس ــتودع الوس ــطاء أو مح ــل اإلتج ــار ف ــى النبات ــات الطبي ــة) ه ــو المس ــئول ع ــن مح ــل الخ ــزن
التاب ــع له ــا أيض ــا.

 .11أن يكـــون محـــل الخـــزن مرخـــص كنشـــاط تجـــاري وغيـــر متصـــل مـــع مســـكن خـــاص أو محـــل مـــدار
لصناع ــة أخ ــري أو مناف ــذ تتص ــل ب ــأى ش ــىء م ــن ذل ــك ،كم ــا يتعي ــن مخاطب ــة الح ــي المخت ــص لإلف ــادة ع ــن

الم ــكان الم ــراد ترخيص ــه كمح ــل خ ــزن م ــن حي ــث كون ــه مح ــل تج ــارى أو ش ــقة س ــكنية أو ب ــدروم أوج ــراج أو

إداري ،ويخضــع ألمــاك الدولــة أو يقــع فــى منطقــة عشــوائية أوصــادر لــه قــرار إزالــة مــن عدمــه ،وللتأ كــد مــن
أن الم ــكان يق ــع داخ ــل مدين ــة ولي ــس داخ ــل قري ــة ف ــى ح ــال طل ــب ترخي ــص مح ــل خ ــزن تاب ــع لمخ ــزن أدوي ــة.

 .12التأ كـــد مـــن حفـــظ أصـــل رخصـــة محـــل الخـــزن ،والرســـم الهندســـى المعتمـــد مـــن الســـلطة المختصـــة،
وص ــورة ضوئي ــة م ــن ترخي ــص المؤسس ــة الصيدلي ــة األصلي ــة التاب ــع له ــا مح ــل الخ ــزن ،وص ــورة ضوئي ــة م ــن

ترخي ــص مزاول ــة المهن ــة للمدي ــر المس ــئول ع ــن المؤسس ــة الصيدلي ــة األصلي ــة التاب ــع له ــا مح ــل الخ ــزن عل ــي
ال ــدوام بمح ــل الخ ــزن لتقديمه ــا عن ــد الطل ــب.

 .13ترســل إدارة الصيدلــة المختصــة ملــف ترخيــص محــل الخــزن لمخــزن أدويــة إلــي هيئــة الــدواء المصريــة –
بع ــد اس ــتيفاء اإلش ــتراطات الصحي ــة والمس ــتندات عل ــي النح ــو المبي ــن بالمرف ــق رق ــم ( – )١لمراجعت ــه والب ــت
في ــه ،وأص ــدار الترخي ــص بع ــد س ــداد مقاب ــل الخدم ــة المق ــرر.
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(املادة الثالثة)
علـــى أصحـــاب محـــال الخـــزن التابعـــة للمؤسســـات الصيدليـــة القائمـــة وقـــت صـــدور هـــذا القـــرار توفيـــق
أوضاعه ــم م ــن حي ــث االش ــتراطات الصحي ــة لمح ــل الخ ــزن التاب ــع للمؤسس ــة الصيدلي ــة خ ــال م ــدة أقصاه ــا

ع ــام مي ــادي م ــن تاريـــخ العمـــل بالق ــرار.

(املادة الرابعة)

ُيلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.

(املادة اخلامسة)

ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،و ُيعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ص
ـ
ـ
ـو

تحرير ًا فى 2021 / 5 / 25 :

ر
ة
إل

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

ك
ت
ـ رـ

و
ن
ـ يـ

ـ
ـ
ـ ةـ
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مرفق ()1
المستندات المطلوب تقديمها لترخيص محل خزن تابع للمؤسسة الصيدلية:
 .1طل ــب موق ــع م ــن صاح ــب المؤسس ــة األصلي ــة لترخي ــص مح ــل خ ــزن تاب ــع له ــا موج ــه إل ــى إدارة الصيدلي ــة
المختص ــة ف ــى حال ــة ترخي ــص مح ــل خ ــزن تاب ــع لمخ ــزن أدوي ــة أو صيدلي ــة عام ــة أو صيدلي ــة خاص ــة أو مح ــل
اتج ــار ف ــى النبات ــات الطبي ــة ،أو طل ــب موج ــه إل ــى هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة ف ــى حال ــة ترخي ــص مح ــل خ ــزن
تاب ــع لمس ــتودع وس ــطاء أو للمصان ــع المرخص ــة والخاضع ــة لرقاب ــة هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة.
 .2رسم هندسى من ثالث صور لمحل الخزن المراد الترخيص به.
 .3اإليصال الدال على سداد رسم النظر وقدره ثالث جنيهات مصرية.
 .4تعهـــد مـــن صاحـــب المؤسســـة الصيدليـــة األصليـــة بعـــد البيـــع مـــن خـــال محـــل الخـــزن التابـــع ألي مـــن
الصيدليــة العامــة أو الصيدليــة الخاصــة أو مخــزن األدويــة أو مســتودع الوســطاء أو محــل االتجــار فــى النباتــات
الطبي ــة ،للجمه ــور أو ألي مؤسس ــة صيدلي ــة أخ ــرى وع ــدم تخزي ــن أي مس ــتحضرات صيدلي ــة تخ ــص مؤسس ــة
أخ ــرى ب ــه.
المستندات التي يتم استيفاؤها أثناء إجراءات ترخيص محل الخزن وقبل اصدار الرخصة:
 .1ص ــورة م ــن س ــند الحي ــازة لمح ــل الخ ــزن (عق ــد إيج ــار  ،أو عق ــد تملي ــك) عل ــى أن يك ــون س ــاريا وموثقــ ًا
( الش ــهر العق ــاري أو حك ــم محكم ــة) (احض ــار األص ــل لالط ــاع) .
 .2يت ــم مخاطب ــة الح ــي المخت ــص ال ــذي يتبع ــه عن ــوان الم ــكان الم ــراد ترخيص ــه مح ــل مخ ــزن ( ف ــى حال ــة
الصيدليـــة العامـــة أو الصيدليـــات الخاصـــة أو مخـــزن األدويـــة أو مســـتودع الوســـطاء أو محـــل االتجـــار فـــى
النباتـــات الطبيـــة) لإلفـــادة عـــن وضـــع محـــل الخـــزن المطلـــوب ترخيصـــه مـــن حيـــث كونـــه محـــل تجـــاري
ولي ــس ش ــقة س ــكنية أو ب ــدروم أو ج ــراج أو يق ــع ف ــى منطق ــة عش ــوائية م ــن عدم ــه أو ص ــدر ل ــه ق ــرار ه ــدم
أو إزالـــة ،وأيضـــا اإلفـــادة عـــن أن عنـــوان المـــكان المـــراد ترخيصـــه محـــل خـــزن يقـــع داخـــل مدينـــة وليـــس
داخ ــل قري ــة وذل ــك ف ــى ح ــال ترخي ــص مح ــل خ ــزن تاب ــع لمخ ــزن أدوي ــة ،وف ــي حال ــة ك ــون الم ــكان الم ــراد
ترخيص ــه مح ــل خ ــزن يتب ــع هيئ ــة المجتمع ــات العمراني ــة الجدي ــدة يت ــم مخاطبته ــا إلب ــداء ال ــرأي بالموافق ــة
علـــى ترخيـــص النشـــاط المطلـــوب.
 .3أص ــل مس ــتند م ــن ش ــركة الكهرب ــاء يفي ــد وج ــود ع ــداد كهرب ــاء مس ــتقل داخ ــل العي ــن الم ــراد ترخيصه ــا
فق ــط ،عل ــى أن يب ــث بالمس ــتند رق ــم الع ــداد عن ــوان المح ــل بش ــكل واض ــح ،أو احض ــار أص ــل مس ــتند م ــن
ش ــركة الكهرب ــاء يفي ــد أن ــه ت ــم توصي ــل التي ــار الكهربائ ــي بص ــورة دائم ــة ومس ــتقلة لحي ــن تركي ــب الع ــداد م ــع
توضي ــح س ــبب ع ــدم تركي ــب الع ــداد م ــن ش ــركة الكهرب ــاء ،وذل ــك ف ــى حال ــة الصيدلي ــة العام ــة أو الصيدلي ــة
الخاص ــة أو مخ ــزن األدوي ــة أو مس ــتودع الوس ــطاء أو مح ــل االتج ــار ف ــى النبات ــات الطبي ــة.
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