قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 3لسنة 2022
بشأن األدلة التنظيمية لقواعد استرياد أو تسفري بالزما الدم
وتصدير مشتقات البالزما منتهية الصنع
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

بعد اإلطــالع على:
 قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( )127لسنة  ،1955وتعديالته؛ وعلــى قانــون إنشــاء هيئــة الــدواء المصريــة الصــادر بالقانــون رقــم ( )151لســنة  ،2019والئحتــه التنفيذيــة الصــادرةبقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ( )777لســنة 2020؛
 وعلــى قانــون تنظيــم عمليــات الــدم وتجميــع البالزمــا لتصنيــع مشــتقاتها وتصديرهــا بالقانــون رقــم ( )8لســنة ،2021والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ( )2603لســنة 2021؛
 وعل ــى ق ــرار رئي ــس الهيئ ــة رق ــم ( )605لس ــنة  2021بش ــان األدل ــة التنظيمي ــة لالش ــتراطات الواج ــب توافره ــا ف ــىالمخ ــازن المنفصل ــة للبالزم 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؛
 وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته بتاريخ 2020/7/20؛ وعلى محاضر االجتماعات التنسيقية مع هيئة الشراء الموحد المنعقد آخرها بتاريخ 2021/11/14؛ وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم األسواق؛ -ولصالح العمل؛
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(املادة األوىل)
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ُيعم ــل به ــذا الق ــرار ف ــي ش ــأن اس ــتيراد أو تس ــفير بالزم ــا ال ــدم وتصدي ــر مش ــتقات البالزم ــا منتهي ــة الصن ــع ،ويقص ــد ف ــي
تطبيــق أحكامــه بالعبارات اآلتية المعنيالموضح قرين كلمنها:
•القانون:قان ــون تنظي ــم عملي ــات ال ــدم وتجمي ــع البالزم ــا لتصني ــع مش ــتقاتها وتصديره ــا الص ــادر بالقان ــون رق ــم
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( )8لس ــنة .2021
•البالزما :هي إحدى مشتقات الدم ،وتشمل البالزما العالجية والبالزما المجمعة بغرض التصنيع.
•مش ــتقات البالزم ــا :مس ــتحضرات حيوي ــة مش ــتقة م ــن مكون ــات بالزم ــا ال ــدم البش ــري ،منه ــا عل ــى س ــبيل المث ــال

األلبومي ــن وعوام ــل التجل ــط وغيره ــا م ــن مش ــتقات البالزم ــا.
•مشـــتقات البالزمـــا الوســـيطة :إحـــدي 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 ــي
ش ــكل دوائ ــي.
•تســفير البالزمــا :إرســال بالزمــا الــدم بغــرض تصنيعهــا خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة وإعادتهــا فــي صــورة مشــتقات
بالزمــا.
اإلف ــراج المح ــرز :إف ــراج تح ــت التحري ــز م ــن قب ــل هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة ُيمن ــح للس ــماح بدخ ــول الش ــحنات تمهي ــداً
لإلف ــراج النهائ ــي وف ًق ــا للقواع ــد المنظم ــة م ــن قب ــل هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة.

(املادة الثانية)

يس ــرى ه ــذا الق ــرار عل ــى اس ــتيراد أو تس ــفير بالزم ــا ال ــدم وتصدي ــر مش ــتقات البالزم ــا منتهي ــة الصن ــع المقدم ــة
م ــن تاري ــخ العم ــل به ــذا الق ــرار.
صفحة  1من 2

(املادة الثالثة)

ُيحظ ــر اس ــتيراد أو تس ــفير بالزم ــا ال ــدم أو تصدي ــر مش ــتقات البالزم ــا منتهي ــة الصن ــع إال ع ــن طري ــق ش ــركة
مصريـــة متخصصـــة يكـــون غرضهـــا الرئيـــس تجميـــع وتســـفير وتصنيـــع واســـتيراد البالزمـــا ،أو مشـــتقاتها،
ألغـــراض الصناعـــة الدوائيـــة.
(املادة الرابعة)

تُمنــح الموافقــات االســتيرادية أو موافقــات التســفير لبالزمــا الــدم ،وكذلــك موافقــات تصديــر مشــتقات البالزمــا
منتهي ــة الصن ــع لتحقي ــق موجب ــات توطي ــن صناع ــة مش ــتقات البالزم ــا ف ــى إط ــار المش ــروع القوم ــي لإلكتف ــاء
الذات ــي م ــن مش ــتقات البالزم ــا ،والت ــي تتضم ــن:
-توفير األدوية المصنعة من مشتقات البالزما.
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-العمل على نقل تكنولوجيا التصنيع المرتبطة ببالزما الدم ومشتقات البالزما.

-تحقيق اإلكتفاء الذاتي من مشتقات البالزما منتهية الصنع
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(املادة اخلامسة)

ُيصـــدر رئيـــس اإلدارة المركزيـــة للسياســـات الدوائيـــة ودعـــم األســـواق األدلـــة التنظيميـــة لقواعـــد اســـتيراد أو
تس ــفير بالزم ــا ال ــدم وتصدي ــر مش ــتقات البالزم ــا منتهي ــة الصن ــع ،خ ــال خمس ــة أي ــام م ــن تاري ــخ اعتم ــاد ه ــذا
الق ــرار.
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(املادة السادسة)

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،و ُيلغي كل ما يخالف أحكامه.

تحريراً فى 2022/1/5 :
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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

صفحة  2من 2

