قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 505لسنة 2021
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؛ وعلـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم  425لســـنة  2015بشـــأن إعـــادة تنظيـــم قواعـــد وإجـــراءات تســـجيل المســـتحضراتالصيدليـــة البشـــرية؛
 وعلى قواعد القيد بسجل التصنيع لدى الغير الصادرة بتاريخ 2018/12/31؛ -وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للعمليات؛
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(املادة األوىل)

ُيقصـــد بالشـــركة فـــى تطبيـــق أحـــكام هـــذا القـــرار :الشـــركة التـــي تقـــوم بتصنيـــع مســـتحضراتها الطبيـــة المحليـــة
(البشرية،البيطرية،العش ــبية) ل ــدي المصان ــع المرخص ــة م ــن هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة إلنت ــاج مس ــتحضراتها الطبي ــة المش ــار
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إليهـــا بنظـــام التصنيـــع المرحلـــي (.)Toll Manufacturing

(املادة الثانية)
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ُيعم ــل بالقواع ــد والش ــروط ال ــواردة بالدلي ــل التنظيم ــي الص ــادر م ــن اإلدارة المركزي ــة للعملي ــات ف ــى ش ــأن قي ــد وتحدي ــث
قي ــد الش ــركات بس ــجل ش ــركات التصني ــع ل ــدي الغي ــر بهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة.
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(املادة الثالثة)
يتعيـــن أن يكـــون للشـــركة مخـــزن مرخـــص خـــاص بهـــا مســـتوفي ًا االشـــتراطات الصحيـــة والطبيـــة الســـارية،
وبشــرط أال تقــل مســاحته عــن 100م ،2كمــا يجــوز ألكثــر مــن شــركة ترخيــص مخــزن خــاص بهــا وفــق الدليــل
التنظيم ــي الص ــادر م ــن اإلدارة المركزي ــة للعملي ــات.
(املادة الرابعة)

يت ــم تحدي ــث م ــدة صالحي ــة قي ــد الش ــركة بس ــجل التصني ــع ل ــدى الغي ــر كل عش ــر س ــنوات ميالدي ــة اجباري ــا تب ــدأ م ــن
تاري ــخ القي ــد بالس ــجل ،و ٌيق ــدم طل ــب تحدي ــث بيان ــات خ ــال اخ ــر ث ــاث أش ــهر م ــن الم ــدة المح ــددة للقي ــد.

وعل ــى الش ــركات المقي ــدة بس ــجل ش ــركات التصني ــع ل ــدى الغي ــر قب ــل العم ــل بقواع ــد القي ــد بس ــجل التصني ــع ل ــدى غي ــر
الص ــادرة بتاري ــخ  ،2018/12/31ومض ــى عل ــى قيده ــا عش ــر س ــنوات ميالدي ــة التق ــدم بطل ــب لتحدي ــث قيده ــا بالس ــجل
المش ــار إلي ــه ف ــى موع ــد غايت ــه .2024/1/1
وبالنس ــبة للش ــركات المقي ــدة بس ــجل ش ــركات التصني ــع ل ــدى الغي ــر قب ــل العم ــل بقواع ــد القي ــد بس ــجل التصني ــع ل ــدى
غي ــر الص ــادرة بتاري ــخ  ،2018/12/31ول ــم يم ــض عل ــى قيده ــا عش ــر س ــنوات ميالدي ــة التق ــدم بطل ــب لتحدي ــث قيده ــا
بالس ــجل المش ــار إلي ــه خ ــال الس ــنة العاش ــرة م ــن تاري ــخ قيده ــا بالس ــجل.
ويلغى قيد الشركة بسجل شركات التصنيع لدى الغير حال مخالفة أحكام هذه المادة.

* مت النشر يف جريدة الوقائع املصرية يف عددها رقم ( 258تابع) الصادر يف 17نوفمرب سنة 2021
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(املادة اخلامسة)

ُيج ــوز إيق ــاف قي ــد الش ــركة بس ــجل ش ــركات التصني ــع ل ــدى الغي ــر لم ــدة ال تتج ــاوز س ــتة أش ــهر عل ــى وف ــق الح ــاالت
المبين ــة بالدلي ــل التنظيم ــي.

(املادة السادسة)

ٌيلغى قيد الشركة بسجل التصنيع لدى الغير فى األحوال التالية:
 -1التغيي ــر أو التعدي ــل بس ــجلها التج ــاري وع ــدم إخط ــار اإلدارة المركزي ــة للعملي ــات خ ــال ثالث ــة أش ــهر م ــن تاري ــخ
التعدي ــل أو التغيي ــر  -بحس ــب األح ــوال  -وذل ــك ف ــى البيان ــات اآلتي ــة( :اس ــم الش ــركة  -صاح ــب الترخي ــص  -نش ــاط
الش ــركة  -عن ــوان الش ــركة)
 -2إذا حصلت الشركة على ترخيص مصنع أدوية خاص بها من هيئة الدواء المصرية.
الم ــادة الس ــابقة دون أن توف ــق الش ــركة أوضاعه ــا ودون ع ــذر تقبل ــه
 -3إذا مض ــت م ــدة الس ــتة أش ــهر المنص ــوص عليه ــايف 
اإلدارة المختص ــة عل ــى وف ــق الدلي ــل التنظيم ــي.
 -4إذا لــم تقــم الشــركة بإثبــات انتــاج وتــداول مســتحضر طبــي واحــد بحــد أدنــى عنــد تحديــث قيدهــا بســجل شــركات
التصنيــع لــدى الغيــر وذلــك فــى حالــة ملكيــة الشــركة لمســتحضرات مســجلة.
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(املادة السابعة)

لهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة س ــلطة الرقاب ــة عل ــى ش ــركات التصني ــع ل ــدى الغي ــر للتحق ــق م ــن تنفي ــذ أح ــكام ه ــذا الق ــرار
وله ــا س ــلطة إج ــراء التفتي ــش الفن ــي عل ــى الش ــركات ومخازنه ــا ،وكذل ــك عل ــى الس ــجالت والدفات ــر للتحق ــق م ــن تطبي ــق
قان ــون مزاول ــة مهن ــة الصيدل ــة وقان ــون إنش ــاء
األح ــكام ال ــواردة بالقواني ــن والق ــرارات وذل ــك طب ًق ــا للقواع ــد المق ــررةيف 
هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة والق ــرارات المنف ــذة لهم ــا.
وتكون الشركة صاحبة المستحضر مسئولة مسؤولية كاملة عن مستحضراتها المسجلة بكافة مراحل تداولها.
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(املادة الثامنة)
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ُيص ــدر رئي ــس اإلدارة المركزي ــة للعملي ــات الدلي ــل التنظيم ــي لتنفي ــذ أح ــكام ه ــذا الق ــرار خ ــال خمس ــة أي ــام عم ــل م ــن
تاريخ ــه ،عل ــى أقص ــي تقدي ــر.

(املادة التاسعة)

ُينشــر هــذا القــرار فــى الوقائــع المصريــة ،ويعمــل بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره ،و ُيلغــي كل مــا يخالفــه
م ــن أح ــكام.

		

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 /10 / 31 :
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